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విషయానుక్రమణి 

పరిచయము హస్ ue 1 పొరట 

గురుదేవుడు oe a 41 ౧, 

హిందూమతము = ఇస్తాము గా టై 85 ,, 

సంకేతములు - శక్తులు ... బ్ 100 ,, 

థనవిషయక సంకేతములు ,.. an 119 ,» 

ఉపదేశము ఫస (2 135 » 

దేహత్యాగము = పునరుత్ధానము ప్రే 155 ,, 

అనుబంధము _ 

నెల్లూరు సాయి మందిర చరిత 



స్ర్టి సాయిభగవానునిగూర్చి 

(THE INCREDIBLE SAI BABA) 

ఈ మహిమాన్విత వ్యాథ్యానమును వ్రాసిన 
ఆర్థర్ ఆస్బోరకా 

అండను మహానగరమందు జన్మించి అక్పుఫర్డ్ విశ్వకళా పరిషత్తు 

నందు స్నాతకుడై నవాడు. 

పూర్వజన్మ పరిపాకముచే అధ్యాత్మిక విద్యానక్తుడై, హీందూ 

వేదాంతము . యోగమునందు (పీతిగొని అరుణాచలవాని, శ్రీ రమణమహర్షి 

పూజ్యపాదులవారి నన్నిధిలో అనేక వత్సరములు నివసించినాడు, వారిని 

గూర్చి కొన్ని పున్తకములు |వాసిరి, 

ఈ (పతీచీ సాధకుడు [ప్రాచ్య విజ్ఞానమును, ఇచటి సిద్ధుల మహిమ 

లను భూతల వాననాలింపటులైన పరమటివారికి తెలిపి యీ అవిశ్వాన 
తార్కిక యుగమున దైవ విభూతియందు విశ్వానము కలిగించుటకు 

(ప్రయత్నించుట శుభావహము. . 

తూర్పున ఉదయించిన విజ్ఞాన జ్యోతిని, యిల్లే పూర్వము అరబ్బులు 

యవనులు, అవల ఇటలీవారు పరమటికి గొనిపోయి ఉండిరి. 

షిర్దీ సాయిభగవానుని దివ్యతేజము నంస్కార హృదయుడైన అన్ 

బోరనును చకితము జేసినది, మొదట నిజ పాశ్చాత్య హేతువాద (పీతి హృదయ 
మును నమ్మబలుకుకొన్సి బాబా మహిమల మాహాత్మ ముల జీవిశాంశముల 

న్వజాతికి తెలుపుచున్నాడు యీ రచయిత. ఈ (వాత [పశంసార్హమైన 

కళాఖండము, శ్రీ బాబా ఉపదేశములు ఆ[పతిమాన దీపకములు! ఈ గ్గత్రాస్టీక్ర 
జాగృతి శంఖా రావములు! అని యీ ఆంగ్లయుని విశ్వాసము, 

— అనువాదకుడు 



అనువాదకుని మాట 
CT TC] 

మన్మితుడు, నెల్లారు మండలమున సాయిభక్తి వట మహో 

'వనస్పతికి బీజము, డాక్టర్ రాజగోపాలాచారిగారు = ఆర్థర్ ఆస్బోరళా 

రచిత ది ఇక్యాకెడిబుల్ సాయుబొబో అను ఆంగ్ల [గంథము _ సాయి 

పురాణ మనదగిన పూతకృతిని చదివి చకితులై , తెనుగున యింతవరకు 

సాయిభగవానుని జీవితాంశములు మహిమలు ఉపడేశములు కలిగిన 

సమగ్ర గ్రంథము లేదని భావించి ఈ (గ్రంథమునకు తెనుగుసేత యీ 

కొరత లన్నిటిని తీర్చునని నిశ్చయించుకొని నన్ను పిలిచి _ “ఓయీ, 

యీ పనికి నీవ తగిన వాడవని పెద్దలందురు; వెంటనే అనువదించి, 

సాయిదేవుని కరుణామృత సంసేవనముచే తరింపుము' _ అన్నారు. 

ధన్యుడనై తి ననుకొని, సుకృతపరిపాకమున ప్రాప్తించిన యీ 
ముక్తిదాయక మహాకార్యమునకు భక్తి పురస్సరముగ 25-8-58 శుభ 
దినమున ఉపక్రమించి శ్రీ ఏడుకొండల దేవుని కృపాతిశయమున 

19.12.58 నాటికి పూర్తిజేసితిని, కృతకృత్యతకు అనంద పులకిత 
గాతుడనై/ సాయిభగవానునికి అంజలించితిని, 

' అంగ్లమునుండి చేసిన ఈ అనువాదమున వేదాంత పారిభాషిక 

పదములను, దార్శనిక విషయములను సరిజేయమని కోరగా _ ముప్పది 

ఏండ్లుగా నాపై తరుగని ఆదరముచూపు హిత్రైషుల్కు వాక్ శుద్ధి కలిగిన 

దైవజ్ఞులు సకల కళాకుశలుర్కు అష్టాదశ పురాణములను ముమ్మారు 



అచమనప్రాయముగ పురాణము చెప్పిన అపర సూతులు, ప్రస్థాన 

త్రయమును పాఠముచెప్పు దైవవిద్యావేదులు సంకుద్ద అంతఃకరణ. 

పూజ్యులు, [బహ్మశ్రీ స్వయంపాకుల వేంకటశేషశాస్త్రిగారు ఓపికతో 

సాంతముగ దీని విని సవరించినందులకు వారికి హృత్ పూర్వక నమ. 
స్మృతులు. 

ప్రూపులు దిద్దువనిలో విసుకుగొనక తోడ్పడి, దొనగుల సవరించి 
(గ్రంథమునకు విశుద్ధిని గూర్చిన ఆధ్యాసకౌొవతంసులు, జీవకవితా శిల్పులు 
శబరబాల రామతారకాది రసవత్తర కావ్యకర్తలు _ బ్రహ్మశ్రీ కోట 

సుబహ్మణ్యశాస్త్రిగారికి వందన శతము, 

ప్రచురణ _ అంకిత' సమర్పణ విషయములందు నాకు తోడ్పడిన. 
మిత్రులు సరస హృదయులు గుణపక్షపాతులు శ్రీ ఈడ్చుగంటి 
నురేందనాథ (న్యాయశాస్త్ర పట్టభద్రులు) గారికినిి ఆ_ర్హిజన సేవాలోలులు. 
రక్తదాత శ్రీ ఎస్, వి, నరసింహారావుగారికిని (అధివ క్రలు) కృతజ్ఞతను 
తెలుపుకొన్నను, పేర్మి గలిగిన వీరల స్నేహమునకు ఇది తగిన పారి. 
తోషికము కాజాలదు. 

పోతన్న అన్నట్లు. వేరుపలుకగనేల అనియే ఈ సాయి లీలామృత 
( 

మును (గ్రోలి, పాత్రికలనింపి ఆంధ్రావళికి అందజేయుచున్నాను. 

_--- మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి. 

మందాకినీ కార్యాలయము 

నెల్టూరు, 

1960 వత్సర గణకం,త్ర దినోత్సవము. 
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విద్యా గోష్టీ (పియులు 

(శ్రీ గోగినేని వేంక పేశ్వరరావుగారు 



మాననీయ గోగినేని వేంకటేశ్వరరావుగారిక 
కృతిసమర్పణము 

లీ నాం... 

మ హోదయా, 
ఇదే కృత జ్ఞ తాంజలీ ! 

ఆంధ కవిసమయమున సప్త సంతానములలో కృతి 

చిరంతన సౌభాగ్య సంతానము. దీన పుణ్యము యశము బొంద 

వచ్చునందురు, మణి కొందజు మేలి కృతివలనకీ ర్రియు నుగతియు 

గూడ కలుగునండు. 

గీ. తరుతటాకాది సంతతుల్ ధరణ్ నెచట 
నిలిపి రచటనేయుండు; వానికిని గృతి ము 
ఖంబుననె విళ్వవిఖ్యాతి గాన్న కృతియె 

సంతతి వసంత (ము) _ _ = 

అని వసుచర్శితకారుడు నుడివ్కి 

కృతిసంతాన కీర్తి వ్యాప్తిని, స్థాయిని స్టిరత్వమును ఉగ్గ 

డించిరి, | 



ఈ నా కవితాకన్య స్వర్గవాసనాబంధురము. మహా వురుష 

దివ్య మహిమాన్వితము. హిందూమత (ప్రబోధ పీయూషపా(త్రము, . 

సమదర్శనుడైన ఒక మహాజ్ఞాని (ప్రవచన ముక్తావళి. ఆర్య 

సంస్కృతీ జాగణ శంఖారావము, ముక్తి మార్గదర్శిని. ఈ సాధ్వి 

పుట్టినింటికిని మెట్టినింటికిని పేరు తేగలిగిన నిత్య సుమంగలి, 

ఆర్య కావున మీ కీర్తి లక్ష్మీ సవతి యిగుటకు మూతి తిప్పుకొనని 

అనుకూలవతి. మజియు మీ యకోరేఖలతో దిగంత దంతావళ 

కుంభఫలకముల 3 సేయగలిగిన క థొస్వరూపిణి, వాన థార 

1పకాళితమైన మీ విపుల ఫాలభాగమునకు కీర్తి రుంకుమ దిద్ధ 

గలిగిన పుణ్య సీమంతిని యీ కృతి. 

వేంక కేశ్వరరాయా, మీ బోటి ఆంధ భాషావధూటిీ సల్లాప 

(పియులు, రసికులు, వితరణ దానకళాధౌరేయులు, నరసులు 

యీ కృతిని స్వీకరించి మమ్ము ఆదరించుట ఒక సముచిత 

గౌరవము. విద్యాపోషణముః: 
ఇప్పటికే మీ కీర్తి సుధ ఆంధావనీ మహా మంటపమునకు 

మైపూత అయినది, మానికొండలోను సైధాపురమునందును మీరు 

నెలకొల్పిన విద్యామందిరములందు సరస్వతీదేవి వల్లకి మీ కీర్తి 

గీతము లాలపించుచున్నది, విజయవాడయందలి భూరి లయోలా 

విద్యార్థి వసతి గృహము విధ్యోపాసకులెన తరుణ హృదయులకు 

ఆశయమిచ్చి, భావి భారత పొరులుగ దిద్దుచున్నది, హిమవ 

త్పర్వత సానుదేశమున, పావన భాగీరథీ తీరస్థ హృషీకేశమున 

మీరు సంతన పరచిన ధర్మశాల మీ ఆర్ష సంప్రదాయ పోషణమును 

అచట 'దీవ్యాలయ ఘంటారావములతో మేళవించి ఎలుగె త్తి 

పాడుచున్నది, విజయవాడ జింఖానా |కీడాకేం దమునందు మీరు 

కట్టించిన ఆతిథిగృహము మీ వంశ నైసర్గిక ఆతిధేయ పీతి సౌజన్య 

ఛాయల( క్రింద విశామ సుఖము నొసంగుచున్నది, 



సెదొపురమునందు ముస్లిం సోదరులకు ఒక పవి(త (పార్థ 

నాలయమును (మస్జిద్) మీరు నిర్మిరిచియిచ్చుట మత సహన 

స్పిగ్గమైన మీ సమదర్శనమును చాటుచు, నేటి మాత్సర్య కల్లో 

లిత (పపంచ వాతావరణమునకు నైర్మల్యమును గూర్చుచున్నది. 

కావుననే సర్వమత సమైక్యమును చాటి, కామ్యకర్మల ఆదరించిన 

అధునిక జ్ఞానజ్యోతి పరిపూర్ణుడు స్థితప్రజ్ఞుడు సధురు సాయిబాబా 

చివ్యలీలా విభూతియైన ఈ [(గంథము మీ నామాంకిత మగుట 
ఎంతయి ఒప్పిన స్వీకారము, 

ఇవిగాక, మీరు బంధుకోటిపై చూపు అభిమానము, పని 

.వారిపై ప్రసరింపజేయు దయ, వ్యాపారులకు చూపు తోడ్పాటు, 

.విద్యాధికుల సమాదరించు తెన్ను, విద్యార్ధులకు దోసిళ్లతోబెట్టు 

విద్యా పోషక బహూకృతులు, మానవాళి పై మీరు (పసరింపజేయు 

కృపాంగావలో కనములు మీ బహుముఖకీర్తిని మహిమ పరచు 

చున్నవి. 

ఇట్టి యశోవర్థనులైన మీకు యీ కృతిని అంకితమిచ్చి 

ఆనందించ గలుగుచున్నాడను, సాయిభగవానుడు మీకు మీ 

వంశమువారికి పురుషార్థ చతుష్టయము నిచ్చి (బోచుగావుత. 

ఆం|ధభారతి మంజుల మంజీర రవము సుస్వనముల 

ఎంతవరకు నినదించుచుండునో అంతవరకు యీ కావ్యము ఆర్ష 

జనఫపీయమె తనరుచు, మీ కీర్తికి చిరంతన చిహ్నమై శోభిల్లును 

గాక! 

ఘభమ్ భుయాత్ 

— మరుపూరు కోదండరామ రెడ్డి 
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(శీ నెంకశేశొయనమః 

స సాయిభగవాన్ 

1. పరిచయము 

“అదిగో! ఆ వెలి ఫకీరు మగలా వస్తున్నాడు, చూడండి!” 
విపణివీధిలో నున్న అంగళ్ళవారంతా తలలెత్సి 'మాపుల 

నిగడ, వీది మొగదలనుండి తమవైపు అరుగుబెంచుచుండిన ఒక్ష 

దీర్ల రక్ళశాంగుడై న యువకుని ఫొడగాంచిరి, ఆయన శ క్రి పూర్ణు 

డయ్యు వెదొలగి ఎకనెడగా నడచుచున్నాడు. ఎవరితోను 

మాట్లాడుట లేదు. 

షిర్టికి అగమనము 

ఆయన ఎవరో ఎనరికీ తెలియదు, 1872 సంవత్సర 
ప్రాంతాన వీర్లి అను ఒక చిన్న పట్టణమునకు, పదునారేండ్ల 

(ప్రాయంలో విచ్చేసినారు, న శు అందరు ఫకీరులు 

బై రాగులువలెనే ఆయన ఎక్కడనుండి, ఎందుకు వచ్చినారో 
తెలియదు. వెంటనే అందుండి వెడలిపోయి, (కుమ్మరి (కుమ్మరి 

మరల ఆ పట్టణాని శేవచ్చి, జీవితాంతము వరకు అందే నిలిచి 

భోయను, 
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వచ్చిన మొదట, అ నగరంలో ఒక వేపచెట్టు నీడన పగ 

లెల్లా కూర్చుండి, “రేయెల్లా రానేలమిద పరుండి, ఆ పట్టణ 

ధార్మికులు "పెట్టిన కబళముల తిని ఆ నీప వృకుపాద తలముననే 

నివసించినారు. సర్మిభ్రమణాలమాన్సి విర్టిలో స్టిరావాస మేర 
రచుకొనిన |పారంభములో, అందుండిన ఒక చిన్న హిందువుల 

గుడిని తమ ఆవాసముగ చేసుకొన దలచిరి కాని, ధర్మకర్త _ 

మహల్ సపతి ఆయన ఒక ముసి 0 ఫకీరని భావించి ఆశ్రయ 

మోయ నిరాకరించినాడు, చివరకు యా మహాల్ సపతి బాబాకు 

(పియశిష్యుడై నాటు, ఆ ధర్మకర్త మాటప్రకారం, ఆయన దగ్గరనే 

ఉండిన ఒక మన్జిదుకు (మసీదు పోయినారు. అబే ఆయన 

సవితాలయ మైనది. ఆదిలో ఆ ముస్లి 0 Gyn నాలయము చిన్న 

మట్టిగోడలతో ఉండినది. 

ఆ పట్టగానికి వచ్చిపోవ్రచుండిన హిందూ యోగుల 

తోను, ముస్లిం ఫకీరులతోను, ఆయన అప్పుడప్పుడు సంభా 

వంచు చుంజేవారు, అందులో ఒక సిద్ధుడు ఆ ఊరివారితో. 

ఆ యునక ఫకీరును గమనించుచుందుడు! ఆయన ఒక మాలి 

న్యములోని మాణిక్యము _ అని చెప్పిపోయినాడు.: 

కాని పట్టణవాసులు అంత శ్రద్ద పెట్టలేదు యా సాధ 

కునిపట్ల. వారికి ఆయన కాస్త వెట్టి వేదాంతిగానే తోచినది, 
ఆయన వారితో ఎన్నడుగాని కలసి మెలసి యుండలేదు; వారితో 
మాట్లాడినదీలేదు, ఎప్పుడో నమాజు చెప్పేవారు అదీ సక్ఫృతు, 
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ఆయన అలవాట్టుగూడ చాల వింతగా వుండే]. ఆయన ఆ మన్ 

జిద్ ఆవరణంలో ఒక నెగడును వెలిగించి దానిని ఎన్నడూ ఆరిపోని 

ఒక అఖండ జ్యోతిగా చేసినారు. అదే నేటికిని కుములుచు 

మండుచు నేయున్న ది. ఆ మందిరములో కోన్ని చిన్న (పమ్మెద 

దీపాల వెలిగించి “పెట్టినారు, 

మొదటి మహిమ 

దీపములకు చమురును, రెడు కబళముల అన్నమును 

మాత్రమే ఆయన జీవిత, జె నికావసరములు, వీటిని ఆయన 

స్వయంగా ఊరిలో తిరిపమెత్తుకొ నేవారు. ఈయనను చూడగనే, 

ఒకనాడు కొందరు అంగడివారు అపాంగ గూథ సంజ్ఞ లతో, 

రుద మందసహాసములతో బాబాను అవహాస్యము చేయుటకు - 

చమురులేదు పొమ్మన్నారు; ఏమి జరుగునో అని మరి కొందరు 

చుట్టు మూగినారు, చమురు లేదనగానే, ఆ యువక సన్నా రసి 

చట్టున నూటా పలుకు లేకుండా వెనుదిరిగి, చక్కా- పోయినారు, 

కొత్త వారిని ,చులక్రనచేసి యేడిపించునట్టి ఆదిమ. అర 

ఇ్యక గుణము ఆ ఊరివారిని పె కొనినది. కొందరు పోయి, ఆయన 

యేమి చేయునో భూడవలెననెడు జిజాసతో ఆయిన నివాసము 

చేరినారు, వారు ఈ దృశ్యమును ద్మిగ్భుమాశ్చర్య భయ భక్తు 

లతో పొడగాంచినారు;. మన్జిద్ చేరగానే ఆ ఫకీరు, ఒక్ 

మూల ఉండిన మట్టికుండను ఎత్తుకొని, ప్రమ్మెదలలో అందుండిన 

నీరు పోసిరి, దీపములు చమురు పోసినట్లు మెరసి వెలిగినని ! 
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కృష్టూడు (వేవకులలో అన హేళన నం, అప 

హోస్య పహోసములుగాని అంకురించలేదు, ర ర నిశ్చేష్ట 

తతో, వారు ఆయన పాదముల (మోలబడి, తమ్ము గఫించ 

వలదని (ప్రార్థించినారు. తాము చేసిన అజ్ఞాన అవచేష్టలను 

మన్నించి దీవించమని అర్జించినారు. 

అది మొదలు ఆ ఫకీరు నెట్టి వేదాంతి అన్న అలుకుడే 

వినబడలేదు. ఇప్పుడు వీర్లి నగరవాసులు అ సీజుగప్పిన నిప్పును 

కనుగొని ఆదరించి అర్బించినారు. , వారి మధ్యమున ఒక 

మహిమోన్నతుడు _ ఒక అపూర్వ అలౌకిక ధీశ క్రి శోభితుడు, 

నివసించుచున్నట్లు గుర్తించి సేవించి ఆనంద కుతూహల 

.ప్రచలిత మానసులై నారు. (కొమేస్కి ఆయన ఒక మహర్షి యని 

ఓక (ప్రవ క్ష యన్మి ఒక ఉపదేశకుడని, అఆ ర్హిజనసేవా లోలమైన 

అయన మృదుల మానసము అనుకంపామీర పూర్ణ మని తెలిసికొని, 
ఆ డై వాయ సంభూతుడు తవనుపై కృపావలోకనముల బరపుచు 

తమ (మోలనుండుట తమ పుణ్య ఫలమని మురిసిపోవసాగిరి, 

సాయిబాబా పద నిర్వచనము 

అయినను, ఆయన చేష్టలు ఓ చిత్య చాహ్యాముగ, విప 

రితముగనే యుండినవి, జత. శకులు నిగూఢముగనే యుండి 

నవి, సామాన్యులకు ఆయన అర్థముకాలేదు. ఆయన పేరేదో 

ఎవరికీ తెలియదు. సాయిబాబా అనవే ఒక వ్యక్తి చేరుగాదు, 

సాయి అనునది పౌరనీకపదము - బుపీ, అని యు బాబా అనునది 



పరిచయము ర్ 

హిందీ పదము- గొరవసూచకమై వితృసముడను అర్థము నిచ్చును, 

ఆయన్క అటు పల్లె - యిటు పట్టణముగాని ఆ ప్ర్టి సీ తము 

నివాసముగ వల చేసికొనినారో ఎవరికీ తెలియదు. అయో 
మార్గానికి ఆరుమె శ్ర దూరమునందుండిన ఆ అజాత కుగ్రామము 

౧ 0.౧౧ ల 
యింతకు ముందెన్న డును ఆధ్యాత్మిక వాసనల ఎరుగదు, అయితే 

మా్రమేమి? ఒక అర్ధ శతాబ్దము, 1918 లో _ ఆయన' మరణించు 
పర్యంతము ఆయన అచటనే వెలసియుండిరి, ఆయన దర్శన 

మునకు గుమిగూడుచుండిన భక్రులందరు పట్టణవాసులే ! దీనికి 

యేదైన వ్యక్మిగత కారణముడి యుండిన, అదిగూడ ఆయన 

జీవిత సర్వస్వమువలెనే విశేపాంశాలతో కూకుకొని యున్నది, 
వాలా సంవత్సరాలు గడచిన తర్వాత, ఆయన కీర్తి చంద్రికలు 

నాలుగుదిక్టు లా వ్యాపిం చిన తర్వాత, ఒకనాడు ఒక భ కుని తాను 

మొదటవచ్చి కూర్చుండిన వేపచెట్టు మొదట [త్రవ్వమనినారు, 
లు 

అందు ఒక పాత సమాధి బయట పడినది! అది, తన పూర్వా 

వతారములో తన గురు బేవుని. సమాధి యని ఆయన వెల్ల డించిరి, 

జన్మాదికములు - బాహ్మణబన్మ 

. ప్రక్క ఆయన 'బాల్యజీవతమునుగూర్చి బొత్తుగా తెలియుట 

లేదు, పూర్వ హైదరాబాదు సంస్థానములో, ఒక చిన్న పట్టంలో 
ఒక, సామాన్య (బావ్మాణ కుటుంబములో జన్మించినట్లు మ్మాత్రం 

వ్, 

యిప్పటికి నిరారణయెన విషయము, బహుశః ఆయన శే శన 
థి రై యా 

దశలోనే తలిదండ్రులు గతియించియుందురు. కాబశ్ట్రే (ప్రాపులేని 
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ఆ బాలకుడు, ఒక్ ముస్త్రిం ఫకీరు వంటబడిసొడు. కొంతకాలా 

నికీ ఆ ముస్తిం సిద్ధుడునాడ చనిపోగా, బాబా ఇంకొక హిందూ 

యోగిని గురువుగా స్వీశరించినారు. సాయికి ఆ గురు దేవునిపట్ల 

మహోాభ క్రి శ్రద్ధ విశ్వాసము లేర్చడినవి. అఆ ఆయనను వెంకూస 

అని ముద్దు వేరుతో నోరార బిలిచి తన్మయత నొం'దేనోరు, 

ఆయన 'శశూవభాగ్యమెట్లు తనకు లభించినది, వారిద్ద రెట్లు 

మెలగినది మహో గారవభావముతో అఖభివర్షి ంచుచుంేవారు. 

గురుదేవుడు 
నిజ వ గురించి సాయిపాదుల వారిట్టు నుడున్ర 

ళం 

చుందురు: 

“ఒకనాడు మేము ముగ్గురు మిత్రులము పురాణములు 

మొదలగు మతే గంథాలనుగురించి చర్చించుచు, సాయుజ్య 

(సా విక్ మార్గమెట్టు - అని వివాద పడుచుండినాము, 

“ఒక స్నేహితుడు _ మన మోత యత్నమునకు మన 

మీదనే ఆధారపడవలెనుగాని, గురువులపై' ఆధార పడరాదు, 
భగవద్దీతగూడ యిశ్లు _ ఉ శ్రీవ - నిన్ను నీవే తెలుసుకొని మేల్గొా 
నుము - అని చెప్పియున్నద్కి అని చెప్పినాడు, 

“రెండన మిత్రుడు అన్నాడు. మోక్షమునకు (పథాన 

విషయ మేమిటనగా - మనస్సును స్వాధీనము చేసుకొని, వృథా 

చర్చలు యోచనలు శంకలు దానికి అంటకుండా చేసుకొను 

చుండుట్ే! 
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“మూడవ వాని వాదము. ఈ జగత్తులో మూర్తుల 

న్నియు, రూపములన్ని యు అనుత్ణ భిన్నా కృతులను పొందుచు 

అసిరములై యున్నవి. నిరాకార శకి ఒక్కటి మాత్రమే 

అచంచలమె చిరంతనమెయున్నది, కాబటి మనము నిత్యా 
0 ర్త a) 

నిత్యములను గు ర్రించ్చి అచంచల బుద్ధితో శాశ్వత సత్యమును 

నూతమే ఉపాసించవలెను, 

నాల్లనవానిక శేనల సిద్ధారతములనిన గిట్టవు, ఆయన 

అన్నాడు:. వృథా వాచాలత ఎందుకు? సర్వాంత ర్యామియైన 

మన గురుపాదులకు మనజీవిత సర్వస్వమును - సరీరమును వార్డును 

మనసును సమర్పించి, మన ధర్మమును మా(త్రము మనమాచరించ 

వలయును, ఆయన యందలి భ క్రి విళశ్వాసములే సాధకునికి తరణో 

పాయములు, 

“అడవిలో మేము పోగాపోగ్యా అచట పనిచేయుచుండిన 

ఒక న్య క్తి తటస్థపడినాడు, అతడు ఆమిడి యెండలో యొక్క 

డికి పోవుచున్నారని మమ్ముడిగ, ఇక ముందుకు సాగిపోయినచో 

దారి డొంకలులేని చిక్కటి పొదలలో తగులుకొని దారితప్పి 

పోగలరని ఎచ్చరించినాడు, కుమ్మురుట మాని తనతోగూడ 

తన గుడిసెకువచ్చి, ఉన్నకా స్త గంజి (తాగమని కోరినాడు. 

కాని ఆయన హిత వాక్యమును ఆయన ఆకిథ్యాహ్యానమును 

మేము (త్రోసిపుచ్చినాము. ఆ కీ రారణ్యంలో (పయాణము 
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సాగించినాము, చెప్పినంత పని జరిగినది - ఆ భీకర నిబిడ దుక్ష 
మారణ్యములో దారి తప్పగొట్టుకొన్నాము. 

“ఆయన మరల మాకు ఎదురుపడినాడు, “నేను చెప్ప 

లేదా? మీ జ్ఞానమును మిప నే నమ్మి, మిరు తప్పుదారి 
పట్టినారు. ఇక (ప్రస్తుతము మికు కావలసినది ఒక మార్లోప 

'బేశకుడు” _ అని అంటూ, మరల మమ్ము తన ఆతిథ్యము సక 
రించమనికోరి, యి సమాదరణము శుభావహమని కాలదన్న 

తగనిదన్సి ఎంతగనో చెప్పినాడు. కాని మరలా ఆయన సత్కార 

మును నిరాకరించి మూ (పయాణమును సాగించినాము. కొంత 

దూరము పోన్రువరకు నాకు ఆకలివేసినది, నేను వెనుదిరిగి ఆయన 
దగ్గరకుపోయి, అయన యిచ్చిన ఒక రొళ్లైముక్క-ను తిని నీరు 

(తాగితి సేదదీర్చుకొంటిని. 

“ఆ తర్వాత గురుదేవుడు (ప్రత్యవమై మేము తర్కించు 
కొనుచుండ్న విషయ మేమిటి _ అని అడిగినారు, నేను ఉన్న 

సంగతి అంతా వారితో చెప్పితిని, లృతర మిత్రులు ఆయనపట్ల 
ఉచిత భా! క్రిమర్యాదలను చూపక వెనలిపోయిరి. నేను మ్మాతము 

భక్తి వినయ పూర్వకముగా ఆయన పాదతలమున సాష్టాంగపడి 
తిని. అంత ఆయన నన్ను ఒక భావి దగ్గరకు తీసుకొనిపోయి 
నారు, ఆ కూపము మీదగా కొమ్మల 'సాగించియుండిన వన 

స్పతి శాఖకొక దానికి, నన్ను తలక్రిందులుగా" (వేలాడగట్టినారు, 
నా శిరము బావి నీటి మట్టమునకు మూడడుగుల అంతరములో 
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మాత్రమే యుండినది _ జలము నాకందలేదు. ఆసితిలో నన్ను 

వదలి నా గురువు వెడలిపోయినారు. ఆయన ఎచటకు వెడలి 

నారో నాకు తెలియదు, అట్లు నొల్నుగె దు గంటలు గడచిపోయి 

నవి. మరల ఆయన నా దగ్గరకునచ్చి, ఎట్లున్నావని అడిగినారు, 

అపూర్వ ఆనంద తన్మయతలో కాలము గడపితినని నేను ఆయ 

నకు (ప్రత్యుత్తర మిచ్చితిని. దీనితో ఆయనా నాపై కరుణించి 

ఆనందించినారు. నూతి నుండి బయటకులాగ్శి నన్ను విగికౌగిట 

చేర్చి, నిజహ స్త పల్లవముతో నా తలను, నా ఒడలును నిమిరి 
నారు, అత్యంత గారవముతో (వేమసుధ వర్షి ౦చిన వాక్కులతో 

మొట్లాడి, నన్ను తమ శిష్యుడుగా స్వీకరించిరి. ఉత్తర కణము 

లోనే నా తలిదండ్రుల సంగతియే బొత్తుగా మరచిపోతిని! 
దీనితో నా ఐహిక వాంఛలన్నీ య్యరింకిపోయినవి, 

“ఆయనను త 'దేకధ్యానముతో పీకీంచుచుండుకే నా 

అనందసర్వస్వమైనది. నా చత్వురింద్రియములను ఆయనశే విని 
మయము చేసిలిన్సి అవి మరియితరమును చూచియెరుగవు, నేను: 

ఆయనను వదలొపెట్టిపోదలచుకొనలేదు. ఈ ధ్యాన సమాధిలో 

నొ గురుపాదుల స్మ తియ్ నాకు బొత్తుగా తప్పీపోయినది, 

నా జీవితమంతయు నా దృష్టియంచే యేకలక్యముగా “లగ్నమై 

పోయినది! ఆ "కేంద్రీక లో దృష్టి నా గురు దేవునియందు సమాదీ 

కృతమ్ పోయినది, నా [పాం సమునక, నా భావములకు ఆయనే 

2 
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అచంచల యే కౌకలక్య మైనారు, అత్మ కాంతితో వాక స్ట్రభాను 

డగ ఆ డేవకల్పునికి వేతులుమోడ్సి (మొక్కులిడినాను ౨ 

సూ(తార్థము 
ఇది సాయిబాబాకు సహజమైన విలకుణ కథనవిధానము! 

ఈ కథ ఆమూలా(గము లాకుణిక సూత్ర నూచకము, ఈ 

అరణ్యమే మనస్సును ఆవరించియున్న దుర్గమ మార్ష' రహిశ్ర 
(ప్రపంచము; ఇచటనే సత్యాన్వేషణ (పయత్నము సాగ 

నది. నలుగురు మిత్రులే నాలుగు సాధన నూర్షములు, అశని 

పనివాడే గురువు! ఆయన |పసాడించ దలచుకొనిన జే అన్నగవహాము! 

గురువు కనుపించినాడనగా _ యువకుడు ఆహారమును [గ్రహించిన 
వెంటనే దానిని (ప్రసాదించిన వ్య క్రియే నిజముగా డై నవాంశ శో 
తుడైన గురుదేవుడని అర్థము అందువల్లనే వినమితగ్యాత్రుడై 
(పణామములాచరించి, ఆయన ఆ ధ్యాత్మ్ కాధి కారమును వ్ర్రస్తా 

వహింప కడంగినాడు, తలక్రిందులుగా ావిలోనికీ దింపి కట్టి 
వేయుట అనగా _ సంసారవృకుగతుండగు దేహి అహాంకార 
బద్దుడె అధోగతి నొందుచున్నాడని నూచించుచున్నది, , 

చల్లటి నీరును దృన్టియందుంచుట అనగా . జలాడి 
భూతమయమగు అంతఃకరణమున ప్రతిబింబించిన ఆత్మ చై తన్యమ; 
యొక్క పరిస్థితిని తెలుపుటయే అని గ్రహించవలయిను, ఇంద 
వల్లనే యాతనామయమైన ఆ సాధనము ఆనంద పపూర్త మెయుండి 

వపు 

నది, సహించి సాధించిన ఛరమ ఫలితముచే యీ నేక తాపముల్సు 
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అఖండ సుఖసాధనములై నవి! గురువులో ఐక్యము'' ఫొందుటయే 

సాధనయోగము. చివరకు నీరనుడనై అవనతేదేవాడనై 

మొక్కు-లిడితిని అనగా మోవమీపలబి యందు, సామొత్కార 

సాధనమునందు అహామును  నిర్మూలించుకొనుటయే అగును, 

గురువు సాభారణముగ, 'తాను నడచిన యోగమార్ల 

ముననే తన శిష్యులను నడపును. అందువలన ఆరన అధ్యాయంలో 

తెలిపిన విషయ (గవహాణమునకు యిది ఎంతయు [పథానను, 

అందు బాబా తన శివ్యకొటికి ఒసంగిన ఆధ్యాత్మిక సాధన విధా 

నము వివరింపబ కియున్న ది, 

ఇటుక - కర్మ 

ఇంకొక సుదర్భములో వారిట్లనిరి_. “నా మొదటి 

గురువు ఆ ఫకీరు మరణానంతరము, ఆయన భార్య నన్ను సెలు 
(గామములో వెంకూసా వద్ద ఏిడిచిపోయినది. అచట ఆయన 

థి భూవలో పన్నండేండ్లు గడపి చివరకు సెలూ (గామమును 

వదలి పెట్టిలీని, ఇచటగూాడ్య యీ పన్నెండు అనగా మేపాది 

పన్నెండు రాసులనిన్నీ తటస లతీణమును చెప్పవచ్చును, ఛ్రాబా, 

తమ గురువుల మరణానంతరం, పీల్చి చేరునాటికి సరీగా పదహో 

"రేండ్ల వాడేనని చెప్పలేము, ఇల్లు వదలినప్పుశు ఎనిమిచదేండ్ల 

[పాయమని వారే నుడివియున్నారు; ఇక ఫకీరు శుళూవకు 

కొన్ని యేండ్ల ను వదలవలెనుగదా! 

బాబా తన జీవితకాలవుంత్కా ఆయన స్వభావాను 
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రూపమెన బచిత్యాతీత విధమున ఒక సాధారణమైన మట్టి. 

యిటుకను వదలకుండా తన్మపక్క-నే పెట్టుకొని యుండినారు, 

ఇది ఆయనకు ఆయన గురు బేవుడిచ్చినది! చివరకు అది ఆయన 

మరణ కాలమునకు కొంత ముందు 1918లో జారి [కిందపడి 

విరిగి పోయినప్పుడు ఆయన _ *విరిగిపోయినది యిటుకగాదు, 

నా కర్మ! ఇక, అది విరిగిన తర్వాత 'నేను (బతికియుండజూలను 

అని వెల్ల డించినారు, 

ఆయన బాల్యజీనిత విశేవములనుు యోగసాధన విషయ 

ములను 'తెలిసుకొనుట మనకంత అవసరముకాదు. ఉచితము _ 

అర్హ్మము _ అవసరమని తోచియేయుండినవో ఆయన మనకు 

చెప్పి యేయుండును, 

పర్యాప్త పకీ ర్తి 

1900 ప్రాంతాన (శ్రీ సాయిబాబా ఖ్యాతి వ్యాపింప 
(పారంభించినది! అదిమొదలూ ఆ కీ ర్షిజి లీ నిరంతరాయముగ 

దశదిశలకు |పొకుచు'నే యున్న ది, భారత చేశంలో ఏమారు మూల 

పట్టణమునకు పోయినను, ఆ నేత్రం లీతనగప పర్యంతము. (ప్రతి 

అంగడి - (ప్రతి యింటను బాబా రూపపటము, అగరు ధూపదీప 

నై వేద్యాదులతో పూజింపబడటను వొడగాంచగలము, రామా 

ద్యవతారములుగాక, భారతావనిలో యే యితర పుణ్యప్లురువుడు 

గాన్మి యోూగిగాన్తి 'బాబా వలె బూజంపబడుటగాని యిందరు 
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శిష్యులు కలిగియుండుటగాని ఎరుగము - అని అనుట అతిశయో క్రి 

కానేరదు. 

ఇట్లయ్యు, (శీ చాబాను యీ చేశేపు పొలిమేరలు 

చాటిన తర్వాత ఎవరును ఎరుగరు, నాకు తెలిసినంతవరకు యే 

ఐరోవీయ భాషలోగాని యీయన చరిత |పకటింపబడలేదు. 

ఇంతటి అసంగతమేల అనగా . పాశ్చాత్యులకు సిద్ధ 

పురుషుల విషయములో నేడున్న అభి పొయములకు సాయిబాబా 

ఏమా(తమును సరిపోడు. వారి ప్రకారము ఒక సాధుపుంగనుడు _ 

మర్యాద నమతలతో "ఘన ర్తి ౦చవలెను; ఎక్కువ మహిమల 

చూపరాదు; చేసిన లోకో త్తర చర్యలు దిగృమను గొలుపరాదు, 

ఆయన [ప్రవచించిన ఇగ నలు తత ప పనుల 

బంగ వ్యాసావళిగ లిఖంపబడవలెన్సు ఇంకను అర్థము లేని 

అయోనుయ అసంగత వాక్యభామణములు ర దింపబడవలెను, 

కానీ సతౌ ఫ్రన్వేషకులై న యథార్థ బుషులు స్వానుభన జ్ఞానము 

తోనే నూట్లాదురుగాని, అ ప్రామాణిక అస్మత్సవ ర్త రనములతో 

జోలి కలిపించుకొనరు, ఇట్టి వారి (ప్రవచనములో నేదైన 

నె వై రుధ్యము గాన్సించినవో దానికీ కారణము వర్ణ నాతీతమైన 
సత్యమును వ మాటలతో చెప్పలేక పోవుట్య ఒక అభి పాయమును 
ఒక శిష్యుని అభిరుచ్యనుగుణముగ వివరించలేకపోవుటలే అగు 

చున్నవి. ఒక పర్వత శిఖఠమునకు అనేక పార్శ గ్ దృశ్యము 

లున్నవి, ఆచార్యుడు తన ష్ కోతిని ఒక శృంగము పై నగాని, 
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అనేక శృంగములె నగాన్కి వాటినుండి యింకను పె కీపోవు 

మార్గము పై నగాని పసరింపజేయవచ్చును. అట్టి భిన్న మార్గ 

షం వివిధ విజానులచే [ఫకాశవంతము చేయబడి, అరోవాణ 

మార్గమధ్యమున ఒక దాని పె న నొకటి దాటిపోవచ్చున్యు దీనిని 

మాచి, (హస్వదృష్టీగలిగిన వ్యకి యా మార్గములు ఒక్ దాని 

కొకటి విరుదములని భావించవచ్చును; కాని గురు'చేవునికి చరమ 

శిఖరము నదియో తేలియున్యు అంతేగాక యా మార్గము 

లన్నియు ఆ పరమగమ్యమునే చేరుననిగూడ ఆయనకు తెలియును, 

చదివి ఎరుగరు క్ట 

సాయిబౌబౌ ఎట్టి (గంథముగాని [వ్రాసి యెరుగరు, ఆయన 

ప్రవ ర ర్తనము సామాన్య 'జౌచిత్య దృష్టికీ అతీతము. ఒక శిశువు 

(ప్రదర్శించే అచింత్య కొదార్యమకా తన మహిమల ఆడంబర 

ముగా వెదజల్లే వారు, కాబశ్లే హేతువాదలంపటమైన ఆధునిక 

పాఠకుని బుద్ధికి ఈయన విషయమై నచ్చ చెప్పుట అంక సుకరము 

కాదు, 

ఆయన పుస్తకము (నాయక పోవుకేగాదు; ఒక్కదాని 

నె నను చదివిగూడ ఎగుగరు, అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క. భక్తు రుని 

ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక (గంథమునో, పురాణమునో చదువమనే 

వారు, కాని సాధారణముగా వారిని యేదీ చదువవద్దనును, 

నూనవులు ప పు స్తకములలో 6 (బహ్మమును కనుగొన pre 

చున్నా రుగాని, అ వారికి గోచరించునది (భమేగాని (బహ్మాము 
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గాదు _ అని ఆయన నుడునుచుండేవారు, 

విద్యా గంధ విహీనులు 

ఈ మాట శా క్రి యేతరముగాదు. కొన్ని అసాధారణ 

స్థితులలోదప్ప, యేదో ఒక విధమైన 'బొపప త్రిక జ్ఞానము ఆదిలో 

అవనరమైయున్న ను, శేవలము హేతువాద సంచయము మాత్రమే 
ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన్నపదాయి కాజాలదు. మానసిక విద్యా పరిశ్రమ, 

అత్మవిషయక సాధనా క్షేశమునుండి ఒక వ్య కికి వై ముఖ్యము కలి" 

గించి మరియొక సులభసూత్మ వౌార్షముపై మృషా వ్యామో 

వామును కలిగించుటగూడ నిజమే! వక, యిట్టి పుస్తక పరంపర 

వెల్లువ బెట్టుచున్న యా యుగములో, యా దుష్ట ఆధ్యాత్మికో 

త్పాతము సులభ సంభవము. శీ) రామకృష్ణ పరమహాంసలనారు 
గూడ పాండిత్యమును సముపార్ధి రించమని ఆజేశించ లేదు . తాను 

సేకరించనూ లేదు. భగవాన్ రమణ మహర్దులవారు విజానవారా 

సియె యుండికూడ, పుస్తక పళనాసముపార్డి న న్్ సను గర్హి (ఇ 

చియే (వాసినారుః. “చదివి చదివి అహంశారమును అణచుకోలేని 
విద్యాధికులకం'కు విద్యా విహీనులై న సంస్కృతాంతఃకరణులే 

రథీంపబడుచున్నా రు. నిరంతరాయ కళోర ఆత్మ నిమోాహము నుం 

డియు; వివేక నిభంశముల దృఢముప్టి నుండియు, సరభసఘూ 

యోచనా పరంపర యాతనా రుజనుండియు, నిరభ see, ఐహిక 

భోగ తృవ్షలనుండియు ఉద్ధరింపబడగలిగినది నిద్యాగంధ విహీ 

నులే! ఇట్టి వీలు ఎన్ని టీనో నారు తప్పించుకోగలరు అని 
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రమణబుపీ,. పొదులవాగి మతము, 

ఇచట వర్ణి తమైన అనిద్యాస్థితి కేవలము అజానమునేగాక్, 

మానసిక సారళ్యమును, సల్యనిష్టను వెల్లడించుచున్నది. చైనా 
వేదాంతి.టో వర్ణించినదియు ఏను క్రీస్తు-ఒక పసిబిడ్డ మనసువంటిది 
అనినదియు; ప్రవ క్ర గ్ర మహామదులవారి నిరథరాస్యతను గూర్చి వెల్ల 

డించినదియు యా అ పోను గురించియే. ఇది చదువుకుగూడ దుర్గ 

భమెన పమ. కాని పాండిత్యము యిట్టి సరళ శుభమా 

నసమును కలిగించజూలక పోవుశుగాక, కుతర్క- సముపార్డ నా 

పంకమగ్నత దీనిని మొదలంట నాశనము చేయవచ్చును, 

ఇవాలకాలమువరకు బాబాకు చదువువచ్చునో రాదో అని 

సంశేయించినారు. ఎవరుగాని ఆయనకు సంస్కృతము వచ్చునని 

అనలేదు. ఇట్లుండగా ఒకనాడు ఒక ఆత్మ, విద్యా సూవ్మమునకు: 

నినరణముగావించి, ఆయన పాండిత్యము నేగాక, సూత్మ దర్శన 

శకిని, తీళ్లబుద్ధిని, నిజ్బనె సక్లిక కర్క-శహోస్యరస దతతను (పద 

రించినారు. 

గీతార్థము 

ఒక భక్కుడ్కు బాబా కాళ్లు ఒత్తుమూ ఎదో ఒక జసమంత్ర 

మును గొణుగుకొనుచుండినాడు, 

సాయిబాబా “పఠించే దేమిటి? అని అడిగినారు, 

“ఓక సంస్కృత శ్లోకము అన్నాడు అతడు, 



పరిచయము 17 

ఆ ప్రత్యురము సరియైనది కాదనుటకు బాబాకు కావలసినంత 

సంస్క్ఫత శా ప్రుజ్ఞానములు లేవనుకొన్నాడు ఈ శిష్యుడు, 

అయినప్పటి! ని ఆయన “వ శ్లోకము అని కంక 

“గీత యందలి ఒక శ్లోకము? 

“దానిని గట్టిగా చదువు” 

అప్పుడు నాల్లవ అధ్యాయములోని * లి&_వ శ్లోకమును 

అప్పగించినాడు నానా, ' 

6వ్ని అర్థము పీకు "తెలుసునా? అని బాబా అడిగిరి, 

6 తెలుసును 

దానితో పోనీయక్క సాయి దాని అర్థము చెప్పుమన్నారు, 

నానా దాని అర్థమును మరాఠిలో వివరించినాడు, 

కానీ, “చాబాకు తృ ప్తికలుగలేదు. “నాకు కావలసినది 

తాత్సర్యముకాదు; దండాన్నయము (ప్రలిపదార్థము విగహము 

ఛాతువులు * వ్యాకరణ సూతాలు మొద్శలె నవన్ని కావాలి 

అన్నారు బాబా, 

నానా సలక్షణముగా అము చెప్పి, ఈ లోపల నిజంగా 

తన గురువులకు సంస్కృతవ్యాకరణము లేశమైనా 'తెలుసునో లేదో 
అని ఆశ్చర్య పడుచుండగా, 'నెనువెంటనే ఆయన పాండిత్య (పక 

రను తెలుసుకోగలిగినాడు ఆ పండిత శిష్యుడు. 

* తద్విద్ధి (పణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా, 

ఉపదేక్ష్యంతి శ్రే జ్ఞానం జ్ఞానిన స్త రక్త 'ధర్శినః 

ఛి 
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6తద్విద్ధి అనే పదంళో తత్ అనగా నమి ? అని అడిగి 

నారు బాబా, 

6జానం) 
బ్రా 

ఓఏ జానం? చేనిని గూర్చిన జూనం?)* 
ష్ణ ప్త 

(Xత శ్లోకములో చెప్పబడిన జ్ఞానంి 

పణిపాత అనగానేమి? 
6సాష్రూంగ (పణామముి 

లు 

“పాత అంశ?) 

6ఆ'జే ఠం. 

“కంటికి ఒకే అర మైయుండిన న్యాసుడేల వృథాగా మరి 

రెండు అవరముల ఉపయోనగించియుండును? ౨ 

6“ఆెంటికి 'భేదమేమి నాకు కనుపించడంలేదు అన్నాడు 

నానా. బాబా కాసేపు ఆ విషయమే ఎ తక, తరువాత విషయానికి 

పోయినారు. (పశ్న అంకువమి? ౨ 
ఇ 9 “పృచ్చించుట 

“పరి పశ్న అంకే? ) 

“బడే” 

650డును సమానార్థకాలై నే వ్యాసుని శీమి మతి 

పోయినదా దీర్గ తరపదమును ఉపయోగించుటకు? ’ 

“నాకేమో భేదం కనుపీంచడం లేదు” 

“సర! అవతలి అంశము, సేవ అంగు అర్థ మేమి? 
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“నేను మోకు యిప్పుడు చేయుచున్న పాదమర్ష నము వంటిది,’ 

ఏద్బంతకంకే మరేమో లేదా!” 

(దింతకంకు ఎక్కు వగా, ఏమిదో్యోతకమగునో నాకు జెలి 

మదు.) 

దానిని గూడ వదలివేసాం, దాని తరత కృష్ణభగవా 

కుడు వ న పై 'పొందుమని అర్జునునికి బోధించు 

చున్నాడు. అయితే, ఆ కృష్ణుడే ఒక వసస స్ట. నమి? ౨ 

“అవును, జానియేి 

“అయికే, “తానే జానోపచేశం చేయుటకు బదులు, ల 

నుని అన్య గురువుల దగ్గరకు పంపుకేల? ) 

“నాకు తెలియదు. న 

“అర్జునుడు ఒక జీని కాడా! అనగా చె చైతన్య (పాదుర్భూ 

తుడు కాడా? శ 
“అనను 

“అట్లయి శే, ఇపలబ లేక జానమునుండి యింతేకుముం'దే 

(పభవించియన్న దానికి నురోల ఎట్లు జ్ఞానోప దేశము గూర్చనలను 

పడును?) 

అంతట సాయిబాబా తనకును యితర జానులకును ఉం 

డిన ఏకత్వ రహస్యమును సాధకులగు జానుల దగ్గరకుపోయి 

తెలుసుకొనవలెనని చెప్పుచు _ గురువు ఒసంగ గలిగినది విద్యనే 

గాని అనుభూతిని కాదని యీ న కార్థమని వివరించినారు, 
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జ్ఞాన విభవము 

దీనితో, నానాకు గాఢ సం్యభమముగలిగినది. ఇంతవరకు 

ఒక సామాన్య సరళ అర్థముకలిగి యుండినట్టు కనుపించిన యా న్లో 

కమునకు 'బాఖా గావించిన నిర్వచనము జిజ్ఞాసను (వేలేవించినది. 

ఈ విషయములగూర్చి విపులముగ విదశదీకరించమని ప్రార్థించి 

నాడు, 

గురుపాదులవారు చెప్పిరి మోత (ప్రా సీకి ఆచార్య 

"దేవుని రిక శిష్యుండు ఎట్టు ఆశయించనలసినది యా శ్లోక ము 

చెప్పుచున్నది, మోమోర్థి మైననాడు సర్వసంపదలను 'బేవామును 

పని ఆత్మమును సంపూర్ణ ముగ త్యజించి ఆచార్యుని పాద సన్ని 

ధిని సమర్సింపనలెను, ఇదే ఆ శ్లోకము కోరిన అష్టాంగ ప్రణామము. 
విచారణవునునది _ నిరంత రాయ సత్యా న్వేషణలత్యు మై మాత్రపు 

ఉండవలయును, |పశ్నేలు కేవలము జిజ్జాసావే రకశ్రములుగనుండి, 

దురు'ద్దేశములుగను, బోధకుని యిరికించునవిగను ఉండనేరాదు. 

(వేరణము కేవలము అనాస క్రముగనే యుండి, ఆధ్యాత్మిక విచార 

పురోగమనము, మోఠుము వీటి సాధనపరముగ నే ఉండవలయును. 

అప్పుడు ఆ సేవ నీవ్రచేయు 'దేహమర్ష నమువంటిది కాజాలదు, ఒక 

సేవచేయుటకుగాన్సి చేయకుండుటకుగాని నీవు స్వతంత్రుడవు అన్న 

భానము ఉదయించకుండినప్పుడే నీవుచేసిన సేవ ఫల్మపదము 

కాగలదు. నీ శరీరమును నీ ఆచార్యునికి అర్చించివేసితిని కాబట్టి 
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ఆ శరీరము నీదికాదన్న భావన నీకు కలుగవలయును, అట్టి కాయము 

ఆయన శృుళూపార్డ మే అని నిర్నోహుడవు కావలయును.) 

కాని సాయిబాబా నూతం తన శిష్యులను ఐహిక్ సంప 

త్తును పరిత్యజించమని కోరలేదు; అది వ్య _క్రిమానసిక స్థితిపై ఆధార 

పడి యుండును, కాని ' కోరినప్పుడు సర్వ సంపదల పరిత్యాగ 
'మొనర్చుటకు బుద్ది సంసిద్ద మై యుండవలెను, 

తర్వాత్క గురువు ఉపదేశించు అజ్ఞానమునుగూర్చి యో 

ప్రశ్నో తరములు జరిగినవి: 
(బ్రహ్మా మనగ్గా శేవలము స్వచ్భమైన విజ్ఞానము లేక, 

జీవుడు కాదా?) 

“అవును అన్నాడు నానా, 

(ఇక తద్భిన్న మైనటెల్ల అజీవి లేక, అతా? 
“అవును 

6 బహ్మము, వమూనసమునకు వాక స్రములకు అతీతము అని 

సర్వ (గ్రంథములు ఫరోమీంచుట లేదా?) 

“అవును 

“అయి, ప్రక ఆచార్యుని వాకు (బహ్మముగాని జ్ఞానము 

గాని కానేరదు గదా? 

“కానేరదు!” 
“అప్పుడు గురువు బోధించునది [బహ్మామునుకాదు, విద్యను. 

మా[త్రమేనని అంగీకరింతువా?) 
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“అశ్లే అనిపించుచున్న ది 

“అందువల్ల , గురుబోధ శిష్యుని ట్ర నిర్మూలనమునకు 

ఉపయోగించిన అజాన ఖండమే అగుచున్న దిగదా! ఇది కాలిలో 

నాటుకొనిన ముల్లు తీయను ఇంకొక ముల్లును ఉపయోగించుట 

వంటిదే అగుచున్న ద్వి అంతేనా?” 

అంతే అనుకొంటా అన్నాడు నానా, 

న (పథాన స్వభావముగా గలిగిన జీవుడు శిష్యుడు 

అగుచున్నాడుగదా!* 

“అనను” 

అజ్ఞానావర ణము 

అప్పుడు అతనికి జానోపబేశం చేయవలసిన అవసరమే 

కాన్సించదు. ఇక "చేయవలసిన బెల్ల ఉన్న జ్ఞానమును అఆచ్చాదించి 

యున్న _ అజ్ఞానావగుంఠనమును తొలగించుట మా|త్రమే, ఇది 

ఒశే దెబ్బతో ఒకే తుణమున చేయ స్తాధ్యమగునదికాదు. ఎందుల 

కనగా, శిష్యుడు యుగయుగాలుగా పేరుకొనియున్న అజాన పంక 

ములో దిగబడియుంశుటచే పలుమారు ఉపబేశింపబడవలసి యుం 

డును బహాుశః కొన్ని భావిజన్మలయందుగూడ బోధ జరుగ 

వలసియుండును. వాక్యాతీతమైన ధానిని గూర్చి చేయవలసిన 

వాక్యాత్శక మైన బోధ స్వభావ మెట్టిది? అది ఒక ఆచ్చాదనమును 

తొలగించుట వంటిదేకదా? ఒక ప్రూాదజలోపరి భాగమును శై వా 
లాది షృతములు కప్పినళ్లై ఫూర్వస్థిత బు అనిద్య మరుగు 
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పరచుచున్నది. నాచు పాచి మొదలగు వాటిని పెరికివేసి శుభ్ర 

పరచగానే నిర్మల జలము గాన్పించును, సీటిని నీవు సృస్టించవల 

సిన అవసరము లేదు; అది అంతకుముందే అచట నున్నది. ఇంకొక 

ఉదాహరణమును ఎ త్తికొనుము:. ఒకనికి కంటిలో దుర్మాంసము 

ఎదిగి భూపును అడ్డగించివేసినది, శన్ర్రుముతో' అవరోధమును 

తొలగించగానే అతడు చూచుచున్నాడు. ఆ దుర్మాంసమే అ 

నము, వర్ల నాతీత మైన మాయోాత్సుల్ల నమే యా సర్వజగత్తు. ఇచే 

అవిద్య; అయినప్పటికిని యో అజ్ఞానమును పెంచి విలీనము జేయు 
టకు జానమే కావలసియున్న ది. 

“డై వికమైన విజ్ఞానము ఆర్జించి అనుభవించవలసీన చే 

గాని బోధింపబడవలసినదిగాదు. సర్వాంగ (ప్రణామము, విచారణ, 

సేవ యివే ఆచార్యుని సాదరకరుణా (ప్రసాదమును పొందుటకు 

మార్గములు. 

“ఈ భాతికసృష్టిని యథార్థ మనుకొనుటయే ఒక (భమ, 

జ్ఞానమును మరుగుప రచే అజ్ఞాన యవనికరమీ యీ (భాంతి, ఆ 
తెరను చించివేయుము, వెంటనే (బహ్మములేక, జ్ఞానజ్యోతి ప్రజ్ఞ 
లించును, 

అవిద్య యే జనన మరణావృత్తులు గలిగిన చర్వితచర్వణ మైన 

సంసారబీజము. ఆణార (1 (పసాదాంజమును కంటికి పెట్టుకొ నుమ్ము 

వెంటనే ఈ మాయా వరణ్రము తొలగిపోయి శుద్ధ జానము మా 

(త్రమే మిగులుచున్న ది, ష్ మనునది లర ంచుకొనవలనస్తి 
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నదికాదు, అది సయం ప్రభవ మెన సిద్ధి, శాశ్వతమైనది. దీనికీ 

భిన్న ముగ ఇతను అధిస్టాన కారణ సంభవమును, నశ్వ్యర 

మునై యున్నది, ఈ భావమునకు తల్లి వేరు - భక్తుడు పరమా 

త్శక్క భిన్నుడను భాననమే! దీనిని అపనయించుకొనుము, ఇక 

నీలో నిలుచునది జాన మొక్క-టీయే! 

“ఇక, కృష్ణుడు అర్హనుని! స్వయముగా తానే స (పసొ 

దము చేయక యితర గురువుల ఆశయించమని యేల అనిరి, 

అనగా - జతర జానులకంశును నారి బోధనములకంకును తాను, 

తన బోధ భిన్నమని శక ఎ్రముడు భావించినాడా? లేదు. కాబన్తై 

వారి సందేశోపచేశములు తనవే అనుకొనినాడు.” 

ఇది మొదలు శీ) బాబా గీతను తెప్పించి, (ప్రతి దినము 
నానా చేత ఒక అధ్యాయమును చదివించి వ్యాఖ్యానించ' సాగి 

నారు. ఇవి లిఖతావస్థనుపొందలేదు. పెన వినరించిన. విజ్ఞానపూ ర 

వీర్య వంత వాఖ్యాన ఖండము గలిగిన ఆ మహ త్త “గంధము 

ఆవిరై పోయినది; సాధకులకు దక్ష క్ర_లేదు; లభించిన యూ కొ స్తే 

రా. (శీ బాబా వె Sa వె వై ₹ల్య గాంభీర్యములను (పద 

గృించుటకు! ఆయన అకళంక మైన అడై ఏతి; ఆయన ఆధ్యాల్మ 

కోప 'బేశసారమే యిది. 

మహిమలు 

లక్, మాహాత్మ కములు - టు మహిమలు - యవీ, 

ఖులను గురించి; ఈ మధ్య, స్థోవజ్ఞలై న్స ఆధ్యాళ్మీకాచార్యులు 
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శుక్కుమంది వీటిని చేపట్టలేదు; ఏటి పొంతకేపోలేదు. వూనవాఖి 

రుచులు ఎంత ఆధిభౌతికముగ ఎంత |ప్రాకృతికముగ మారుచుం 

డునో, ఆ యుగమునందు యిట్టి శుద విద్యలు మహినులు అంత 

విశ్యాసపొత్రము లగుచుండును. ఇవి పనికి రానివని సాధకులు 

ప్రయోగింప రానివని ఏసు(క్రీన్తు తన శిమ్యలను ఎచ్చరించినాడు; 
దీనినే భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సంస్కల్బుతి నిసేధించుచున్నది, ఎందుల 

కొన.ర్రివి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోద్భువములుకాన్ర; కాబకే పీట్రి (పయోగా 

చరణాదులు యోగ్యములు కానని నిషేేధింపబడినవి, ఇట్టి గురూప 

"దేశమును ఉవేతీంచుట అవలేపము సాహసము శోవచ్చును. 
అందువల్ల నే వారు వీటిని అరుదుగ అపరూపముగ (ప్రయోగించిరి, 

చె వాను(గహాము అనేక విధముల ఒక యోగిపుంగవునియందు 

ఆవివకాతి నొంది దీపింపవచ్చును అది విశ్వతో ప్యాపకమై తేన 

శారవచ్చునుు కాని. అది భిన్నవిషయము, అంతమా(తాన అవి 

(ప్రత్యమోజ్రోపూర్వక చేష్టలు కాజాలవు. వ_ర్హమానయుగ పరమో 
తప్ప యోగి = అరుణగిరి భగవానుడు _ ర మణర్షి పూజ్య పాదుల 

నారి శిష్యకోటి, తమ వాంఛా పరిప్తూ ర్తి అయిన అంశముల నెన్ని 

టినో చెప్పుచున్నాగు, ఆయన నుద్దేశించినచో (మొక్టులు తీర్చ 

బడినవి, వ్యాధులు నివారించబడి నవి, (ప్రమాదములు దుర్గ, ర్వటనలు 

అపనయింపబడినవి; ఇన్ని చేసియు ఆయన బహిరంగముగ యే 

అణిమాది సిద్ధినై నను భూపీయుండలేదు. అశ్హేల చేయరని |వ్రశ్నిం 

చినప్పుడు, ర నుణ దేవుడు - “సాథకుజై న జ్ఞానిభావనలు ఏదో పక 

4 
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వెపు మరలి లగ్నమై నంతమా(త్రముననే చాలును వెంటనే 

స్వయంచోదితమైన 'దై విక క్రియాశక్తి ఒకటి (ప్రారంభమగును 
రా 0 వాతి 

అని నుడువుచుందురు. 

ఇట్టి శక్తి ప్రన ర్హకమంతయు వివేచనాపూర్ణ మై సాధ్యమై 

నంతవరకు అస్పవ్నవుయుండును, 
a 

(పత్యక్ష మహిమలు 

కాని సాయిబాబాయందు యాగుణము విపరీత మై యుండి 

నది, ఆయన 'చూావీన సిద్ధయోగములు మహిమలు (ప్రత్యకుమై 
0 

విరళమై కళశామయములై యుండెడివి. ఇచట స్వయం వేరకత్యము 
'లేదు. .క్రిది యీ రెండు కథలు అ విషయమును తెలుపగలవు;. 

అవాలి 

తెరిపి లేకుండా కుంభవర్గ ము కురియుచుండుటచే, దుఃఖతు ై నఆమె 

భర, శవమును దవాన సంస్కారమునకు శృ ఇశొనమునకు గొని 

పోలేకుండినాడు భారతదేశ వాతావరణంలో కళేబరమును దహన 
మ్య నిఖననమో చేయకుండా ఇరువదినాలుగు గంటలకుపె న 
ఉంచుట అశా స్రీ యమేగాక అవివేకముకూడా అగుచున్న ది, 
అతడు యీ సంగతి మహర్షితో చెప్పినాడు ఆయన సాధార 
ణంగా అందరివతెనే తల ఎ త్రి వుబ్బులనుచూచి 6 తెరిపియిస్తుందను 
కొంటా అని అన్నారు, భ ర్ల వెంటనే యింటికిపోయి, శవవాహ 
నానికి భేగిన పనులు సాగించినాడు. ఆ బుషి మాట మిద భ కుల 

ఒక్ ,న్సీ తిరువర్ణామనై లో చనిపోయినది! దినమంతా 
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కున్న విశ్వాసమట్టిది! నిజానికి వాన నిలిచిపోయినది; దహాన సం 

సారం సాకల్యంగా జరిగిపోయినది, 

"రండవకత_ 

షిర్దీ జ సమిాపస్థంగావుండే రై ల్వేస్తేవను _ * కోేపర్గాంకు 

ఆరుమై ళ్లలో నున్నది. అక్క-డ (పయాణీకులకుగా ఒకో టాంగా 

మాత్రమే (గుజ్టపుబండ్సి ఉండేది. సాయి భ కులలో కొందరు, 

అత్యంత అవసరంగ్యా ఆ రాతి బండికే బొంబాయికి పోవలసి 

యుండినది; కాని బయట భీకర రుంయూవమారుతము శేగు చుండి 

నది. సాయిబాబా తేలయె త్రి అకాశంవై పు చూచి, హేయ్, 

చేసినది చాలు ఇక యిప్పుడు నిలుపు! నా బిడ్డలు తిరిగి పోవలసి 

యున్నది అని గట్టిగా గర్జించినారు. మరు తణంలో గాలివాన 

- నిలిచిపోయినది; (పకృతి శొంతించినది! 

ఈ మహిమలలో ఒక [ప్రయోజనముండినది; ఆ విషయం 

మున్ముందు వివరింతును, ఈ విషయమై బాబా అన్నారు. 

“నా భక్రులు మొదట యేదికోరితే అది యిచ్చెదన్వు ఎందుక నగా. 

(క్రమేపి నేను యివ్యదలచిన దానినే వారు కోరుటకు అలవరచు 

కొందురు.’ 

వివరీత వర్తనము 

ఈ మహిమల సంగతి అటుండనిచ్చి, బాబా విషయం 

శకోపర్ గావ్ రైల్వేస్టేషకా, మన్మాద్ _ దోండ్ మార్గమున నున్మాదు 
సమీపముననున్నది. ఇది అహమ్మద్ నగరుజిల్లా, (బొంబాయి) 
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సామాన్య జొచిత్యాతీతంగా ఉండేది ఆయన ఒక వింత రూపంలో 
హిందూ ముస్లిము లిద్దరికి సమానముగా బోధించుచుండినారు; 

మన్జిదులో ఎన్నడూ ఆరని ఒక నెగడును మంటచేయుచుండి 
నారు భ క లపై కోపజ్య్వాలల (పసరింపజేసేవారు; ఒకొ-క్క- 

ప్పుడు దుడ్డుకర్రలతో మోదేనారు, మనసులో అనుకొనిన [ప్రశ్న 

లకు (ప్రత్యు త్తము లిచ్చేవారు, విశ్వాసం లేకుండా తన్ను చూడ 

వచ్చినవారిని రాళ్ల త్రో గొట్టి తరిమివేసేనారు; బ్రింకొక సమయ 

ములో, ఏదో ఒక మహిమజూపి అతనినే మరల ఆక్న్షి ంచే 

వారు, వచ్చినవారిని డబ్బు అడిగి వెంటనే యితరులకు యిచ్చి 

వేసేవారు. ఊహించరాని ఏదో ఒక కారణానికి క్రోధాగ్ని పర్వత 

మయ్యెడి వారు; తిట్లు కురిపించేవనారు. కాసేపటికి యా భీకర 

(పభంజనము ఉసశమించి పోయెడిది; వెంటనే నూతనాగంతుకుని 

తోనో, (పయాణోన్ముఖుడై న భక్తునితోనో వాత్సల్య పూ ర్ల 
మధుర పణితితో మాట్లాడి స్వాగతమిచ్చుటో నిమంత్రణ మిచ్చు 
టో చేయును. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఇస్గాంమతేసూ కిని అరబిక్ 
లేక పారసీక భాషలలో అప్పగించుచుండును. కాని హిందూ 

ఇా'స్రుముల సకృతుగా పలికినా వాటిని మాత్రం వినబడీ విన 
బడనట్లు మెల్లిగా గొణుగు కొనేవారు, 

ఆయన చేసే పనులుగూడ విచిత్రంగా నుండెడివి. నెగడు 
ఎదుట నిలువబడి చిల్లర నాణములను ఒక దాని మోద ఇంకొక 
దానితో రాసేవారు. ఆయన సన్నిహిత శిష్యుడు, దాన్ గను 
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యిట్లు చెప్పినాడు: “అప్పుడప్పుడు మన్ జిద్ లో మధ్యాహ్నం 

ఒకటి - రెండు గంటలమధ్య, బాబా కొన్ని వింతయెన కార్యముల 

గావించేవారు. అప్పుడు ఆయన ఏకాకిగా ఒక తెర మరుగున 

కూర్చుండి యుండేనారు, తి త్తినుండి పది పదిహేను పాత నాశము 

లను - పెసా మొదలు రూపాయనరకు తీసి వాటిని మెల్లిగా 

తన |థ్రేళ్లతో సందుపోకుండా రుద్దుచుండ్రుదురు, ఇది చేస్తూ 

ఆయన వ'దై నా మంత్రమును జవించేనారో లేదో నాకు శేలి 

యదు, దీనివల్ల అవి చాలా అరిగిపోయినవి, అప్పుడప్పుడు మాత్రం 

వాటిని రుద్దుచూ = ఇది నానాద్కి ఇది బాపుది, ఇది కాకాది _ 

అని అనేవారు, ఇంతలో ఎవరై నా దగ్గరకు రాగానే గబగబా 

వాటిని సంచిలో చేసి దాచిపెశ్లేవారు. 

నిజంగా యా నాకెములు ఆయన శిష్యు లనదగియున్న ని, 

వారికి సదా అధ్యాత్మికశ కిని ప్రసాదించుచు, కారుణ్యమును దై వ 
కృపను కటావీంచుచు, వారిని ఉద్దరించుచ్చు నారి పురోగమనా 

నికి చేయూతనొసగుచు ఉండినారు. ఇట్టి పని అందరు ఆచార్యులు 

చేసినా వారికంటు భిన్నముగ సాయిబాబా, విషయ సొరశక 

చిహ్నాలతో సూచించుచుండేవారు. 

చ్రాచ్రా సాన్నిధ్యంలో ఎల్లప్పుడు అయనకు ఊడిగము 

శేయుచుండిన ఒక మహమ్మదీయ భక్తుడు ఒక వింత చేతను చెప్పు 

చున్నాడు:. 
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ఒక కంబపు గూటిలో ఒక (ప్రమ్మెద దీపం సదావలుగు 

చుండెడిది. బాబా దానిచాటున కూర్పుండేవారు. సాధారణముగ 

పపు వెలుతురు కనబడకుండా దాని వెనుకనే కూర్చుందురు ఆ 

యన దీపము చూచినది నే నెవ్వుడూ గమనించలేదు, నేను మట్టి 

కుండలలో సీళ్ళుబోసి ఆయన దగ్గర వ్రుంచేవాడిని, ఆయన రెండు 

కుండలమధ్య కూర్చుండి వాటియందున్న నీరు ముంఛి చుట్టూ 

పొఠబభబోయుచుండును, ఇది ఆయన ఎందుకు చేసేవారో నాకు లి 

యదు. ఏదైనా మంత్రో కారణము చేసినారో గూడ 'తెలియదు; 

నేను గు ర్రించలేదు, 

దది గూడ ఏిషయసూచక సంజ్ఞ కావలయును, నీరుబో 

యుట కృపారసమున్లు' వర్షించుట కావచ్చును, 

విచిత నిద 

అయన నిదురించే విభానముక ౦కే వింతయెన విషయమే 

ఉండజాలదు. ఐదడుగుల పొడవు - ఒకటింపాతిక అడుగు వెడల్పు 

మాతనే కలిగిన ఒక కొయ్య చెక్క సన్నటి పాతగుడ్డ వేలికలతో, 
చేలకు ఆరడుగుల ఎత్తున, బ్రంటికప్వ వాసాలనుండి (వేలాడకట్టబడీ 

యుండేది. దాని చుట్టూ అంచులలో బాలా దీపములు ఉంచక 

డేని, నిజంగా అంత ఏత్తుకు ఎక్కను, డోసిపోయిన (తాళ్ళ ఉయ్యె 

లలో, దీసములు (కిందపడకుండా నిదురపోవుట చాపల్యమయినను, 

ఎంతో లాభువము ఉండవలెను, ఆపైన దానిపై సుఖముగా 

నిదరించుటయన, సొమాన్యులకు అర్థమయ్యే చర్యకాదు. ఒక 
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నాడు దాసగన్ము మరికొందరు చూడను ఆ చెక్కను సమిపించ 

గానే, బాబా కోపో(చేకంతో దానిని లాగుకొని ముక [-లుము క్ర 
లుగా పాట. 

ఈ చిత్ర న్మిద్రావిధానమునుగూర్చి ఒక పారసీ భ క్రురాలు = 

మేనేజరు సతీవుణి చేసిన వ్యాఖ్యానమువల్ల అ మగుచున్నది, ఇదే 

దాని మూలార్జము:. “ఇతర సిద్ధులకు సాయిబాబాకు ఒక ప్రస్ఫుట 
విభేదం నాకు కాన్సించినది. పీరేగాక మరికొందరు విఖ్యాత మహో 

మహుల దర్శనముగూడ గావించుకొని యున్న దానను, నారు స 

మాధి మగ్ను లై యుండి నప్పుడు నిజ భౌరికకాయ విస్కృతిని 

జెందియుండెడినారు. ఆవలవారు తమ పరిసరజ్ఞానమును [కవేిణా' 

పొంది మన హృదయాంతరాళముల (ప్రవేశించి మన (ప్రశ్నల 

డెలిసికొని వాటికి ప్రత్యు త్త తర మొసగుచుందురు. (దీనిని ఆరుబుక్ష 

దశ అందురు.) ఇక సాయిబాబా విధానమే వేరు. అతీతతమ జాన 

మునుగాని, స్థాయినిగాని పొందుటకు ఆయన సమాధిగతుడు 

కావలసిన అవసరము శేకుండినది, (దీనిని ఆరూఢ దశ యందురు; 

ముక్తుడెన జ్ఞానికి సమాధిగతుడగుట అవసరములేదు.) ఆయన 

అత్మ చెతన్యము ద్వివిధముగ నుండినది, ఒకటి ఫి సొయిబొబా 

అను అహామును స్వయముగ ఉపయోగించుచు, సహిక్ర ఆధ్యా 

ల్ ఏిషయములలో యితర అళ్మలతోడి సంబంధమును క ల్సించు 

శొనుచుచుండును అదే సమయములో ఇంకొక ఆత్మశ క్రి 

సమ స్థ అహంభావాతీత మై, విశ్వజనీన అళ్ళలో విలీనమై నివ 
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సించుచుండును, ఇట్టి డై. ఏతే గుణమును, ఆత్మజ్ఞాన శక్తులను, లతేణ 

ములను ఆయన | పకటించి పయోగించుచుండినారు. ఇతర సిద్దులు 

నిజకాయ జానమునువీడి; పరిసరముల మరచి యోగ నమాధిలో 

క్రీడించి, తిగీగి వాటియందు (పవేశింతురు. కాన్మి సాయిబాబా 

ఒకే సమయమున యీ అఆధిభాతిక |1పపంచము వెలుపల లోపల 

అధ్యవసించియుండెడినారు. ఇతరులు కొంత 1శ్రమతో యితర 
మనసుల అర్థము చేసికొని వారి గత చరిత చెప్పగలిగెడివారు; సాయి 

బాబాకు అట్టి (ప్రయత్నమే అవసరములేదు; ఆయన సర్వకాల 

సర్వానస్థలయందును సర్వ ననయన న జాగ్భత్యవస్థలో నే యుం 

డిరిసి 

ఇట్టి స్థితినే ఈ రచయిత (శీ రమణ మహర్దులవారి విష 
యములో చూడగలిగినాడు. సీర శాళ్యత ్ననిర్విక ల్ల 

సమాధిలోనే యుండగలఢు, అట్టి స్థితిలో! యోగన్నిద సదృశమైన 

సమాధిగాన్సి నీద్రగాని అవ సరములేదు. ఆయన అనుభవించునది 

సర్వసాధారణముగా సుష ప్తి అనెడు విస్మృతిగాక్క సమాధి తేజ 

స్సునే! అనగా సాయి రాత్రులందు నిదురబోక, ఒక లభఘూకృత 

మానసిక జాగరణావస్థళో తన భక్రకోటిని సంరమీంచుచు; 

నారిపై వాత్సల్య సుధను గురిపించుచుందు రనవలసియుండును, 

ఇట్టి శ కిని (పదర్శించుటకు కుతూపొాల పడుచుండియు తెలిసి 

ఫొనిన వారిపై యేల కోపపడవలయును _ అన్నది వేరొక విష 
యుమ్లు, 
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కోర్టు సమ్మన్సు 
సాయి చాబొశ క్రి గాఢమై అసామాన్య లకుణము గలిగి 

నడై యుండినది; లకణాన్వితనూ కీ వై చిత్రము, (ప్రవ ర్భ రనలో 

అరణ్యకోేకములు ఆక ప్రత్యయ వ క్రితో ప్రదర్శింపబడేవి. 
ఒక దొంగ, దొంగనగలతోగూడ దొరికినాడు, (పక్కన 

ధూలియా పట్టణ మేజస్ట్రేటుకోర్టుకు అతడు విణారణకు గొనిపో 

బడీనాడు. ఆ చోరుడు ఆ నగలు తనకు సాయిబాబా యిచ్చి 

నాడని ఇెప్పుటచే యోగా సామాన్యాభియోగము చిక్కు-బడిపోయి 

నది. సాయిబాబా అనుదినము ధనము వర్షి ంవబడుట్క ఆయన 

దానినంతేయు తోడోడనే పంచి" వెట్టివేయుట అందరికిని తెలిసిన 

విషయము. అయినప్పటికిని నో దొంగిలింపబడిన వనుటలో 

ఎట్టి సంజేవాముగాని లేకయుండినది. ఇక ఇది కేల్చవలసినది 

బాబా సాత్యుమే! వెంటనే సాయిబాబాకు ఒక నిమంత్రణ షృత్రము 

(సమ్మన్సు పంపబడినది. 

“బాబా ద్రదిగో మోకొక సమ్మన్సు వచ్చియున్నది” అని 

దానిని తెచ్చిన పోలీసు కాళాస్టేవిల్ తడబడుచు పలికినాడు, 
“ఆ కాగితపు చేరికను. మీలో ఒకరు నిప్పులో వేయండి" 

అని బాబా బోబ్బగించినారు. ఒక శిష్యుడు అట్లనే చేసినాడు. 

ఎంత "పెద ద వ్యక్తి కి అయినా .మూ సయ న ధిక్కా- 

రము సహింపజాలనిది; వంటనే బాబాకు అరెస్టువారంటు యిచ్చి 

నారు, దానిని కొనివచ్చిన అధికారి సదురుతో సమోాపి౦చినాడు; 

5 
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“మోకు ఒక వారంటు పంవీనారు. నాతో గూడ ధూలియాకు 

వస్తారా? అన్నాడు. 

శాపముల జడివాన గురివీంచి బాబా దానిని “పెంట 

కుప్పలో పారోవేయమన్నారు. పలుకుబడి కలిగిన భ కృులుచేరి 
కర్తవ్య మాలోచించిరి. అసంఖ్యాక భక్తజన సేవితుడై న యిట్టి 

యోగిపుంగవుని ఒక సామాన్యునివలె, స్యాయాధిపత్మిమోల 

నిలుచుండ కాట పొడికాదనిి వారిని స్వయంగా వివా 

రించుటకు ఒక న్యాయాధికారిని పీర్టీ కి పంపమని కోరుచు వారు 

ఒక విజ్ఞాపనమును పంపిరి, యి కోర్కె యీాడేరినది. జోపీ, అను 

ఒక ఫస్టుక్లాన్ మేజస్ట్రోటు మ్ర్టీ కి పంపబడినాడు, | 

విచారణకు వచ్చిన ఆ “పెద్దమనివీ, - మో వేళేమిి అని 

(పారంభించినాడు, 

“సాయిబాబా అంటారు 

“మో తంగడిపేరు 

“ఆయన వేరుగూడ సాయిబొబే” 

“మో గురువు వేరు? 

ఈవెంకూసి 

“మా వతము? 

కకన్రీరొ? 
“మో కులము?) 

“పర్వర్లి గార్ (పరిరకుకుడు) 
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“నయస్సు?ి 

“లకుల సంవత్సరాలు” 

లక్షణానితసూ క్రి: 

ఇవి ఒక విచారణలో సామాన్య (పళ్నావళియేగాని, 

వాటి (ప్రత్యుత్తరములు మాత్రము అసామాన్యములు. అన్నీ 

గూధిములు లక్ణార్థ యు కములు! అంతకుముందు తెలిపినట్లు, 

సాయ్ బాబా అనునది ఒక నామవాచకము కాదు అది ఒక 

విశేషణము, తన తంగడిపేరుగూడ అబే ననుటలో తాను ఒక 
మానవ సంతాన సంబంధి కానని తెలుపుచున్నారు, కబీరు 15.వ 

శ్రతాబ్ల పూర్వ భాగమున, 16న శతాబ్ద పర భాగమున వెలసిన 

ఒక శేయకవియైన మహ్మప్రవ క్ర _ బుపి. పుంగవుడు, ఆయనకు 
హిందూ ముస్లి ములు భక్తులెయుండిరి. తన వేరు కభీరనుటలో 

బాబా మతాఫీతుడనిి వాటీ ఆదియందు నిలువబడి ఉభయ 

మార్లాలలో భక్తులను నడుపు వాడనని విపి స్పిచెప్పుచున్నారు, 

పర్వర్లి ర గారనుటలో కులము తాలీతుడై న స్థిత ప్రజ్ఞుడనని, ఆత 

సామోత్కా-రమునుబొంది, దివ్యావస్థలోనున్న మహానీయుడనని, 

తన యునికియే ఒక విభూతి యని వ్య కము చేసినారు. ఇజే 

దాని గుహ్యార్థము! ఇక ఆయన వయస్సును గురించిన విషయము; 

ఆయన యా కాలమాననసీమాతీతుక కనని, ఆధ్యాత్మిక జాగృతి 

యొక్క- శాశ్వత వర్తమానమునందు ప్రతివ్ఫీతుడనని తెలియ 

జేయుచున్నారు, 
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ఈ |పక్నల వెనువెంటనే వెలువడిన యీ ప్రశ్నలు సందర్భ 

చితములని తోపగలనవు: “మీరు నిజమునే చెప్పబోవుచున్నారని 

(ప్రమాణము చేయుదరా? అని అడిగినాడు ఉద్యోగి: 
“నిజమా? అన్నారు బాబా. 

“మోకు యీ నిందితుని తెలియునా?” 

“అవును నాకు తెలియును.’ 

ఇది కాస్త విచారణాధికారికి తృ ప్రికరముగా నుండినది. 

కాని వెంటనే బాబా “నాకందరూ "తెలియును అనగానే వితాకు 

పడీనొడు, 

“వాడు చూ శిష్యుడననిి మి ఆశ్రమములో వుండినానని 
చెస్తుచున్నాడు అంతేనా? 

“అన్రను! అందరూ నాదగ్గరనే ఉందురు. అందరూ నౌ 

నావే! ఇది ఒక దివ్య మహిమాన్వితిని సర్వ విశ్వాత్మక (పవచ 

నము కావచ్చును గాని ఒక లౌకిక న్యాయ విచారణ విధానము 

నకు ఏవహా[త్రమును ఉపకరించనిది, 

“వాగు చెప్పుచున్నట్లు మిరు అతనికి యా నగలిచ్చి 

నారా? | 

“అవును! వాడికియుచ్చినా అని అంటూ, వెంటనే - 

ఎవరు ఏమి యిత్తురు? ఎవరికి యిత్తురు?? అన్న వేదాంత ప్రశ్న 

లతో నిచారణాధికారికి దిగను గొలివీనారు. 
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“మీరు నాడికి ఆ నగల యిచ్చుటక్కు అవి మిాకెక్క-డ 

నుండి వచ్చినవి? 

“సర్వమూ నాచే! 

మేజస్టేేటుకు దీనితో ఓవీకంతా పోయినది. బృదం ఈ" వే 

దాంత ధర్మసూత్మము కావచ్చును గాని ఒక అభియోగములో 

సాత్యుము కాజాలదు, “బాబా యిది ఒక "పెద్ద నేరారోపణము, 

చొంగ ఆనగలను మిరిచ్చినట్టు "చెప్పుచున్నాడు. సక్రమముగా 

(ప్రత్యు త్తరమివ్వండి” అని అధి కారకంఠధ్యనితో పలికినాథు. 

బాబాకు దీనితో సహానము పోయినది, “ఇదంతా యేమిటి? 

నీశేమి దయ్యముపట్టినదా! ఈగొడవతో నాకేమి సంబంధము) 

అని కటువుగా పలికి లేచి చెప్పకుండా దూరం తొలగిపోయినాారు, 

దీని తర్వాత వాజ్మూలం తీసుకొనుటనే మానుకొన్నాడు ఆ 

విచారణోద్యోగి. ద్రింతలోపల, ఆ దొంగ వీర్దికి ఎన్నడుగాని వచ్చి 

యుండ లేదని రుజువై నది ఈ కథలో విచితే మేమనగా - భాబాను 

తన వాజళ్మాలములో చేవాలు. చేయమని న్యాయాధిపతి అడుగ 

లేదు. ఇంతవరకు ఆయన యిట్టిపని. చేసియెరుగరు - ఇంలేగాదు, 

(వాయుటకు ఆయనకు జేరేలేదు. 

షిర్డి కేతమెనది 

1900 |పాంతాన శీ సాయిబాబా నామ ఖ్యాతి మహత్వ 

ములు చేళమందంతటా సాం[ద్రముగ వ్యాపింపసాగినవి, ఆయన జీవిత 
చరమ దఇాబ్టిల్! పరి ఒక పుణ్యత్నేత్రమైనది, చథ్షములో నానా 



వ్రత సాయిభగవానీ 

ముఖాలనుండి భ కులువచ్చి, ఆ పుణ్యమూ ర్తి పాదనీనేజ యుగ్మ 

మును సేవించి తరశోపాయమును కనుగొనిరి, రోగా ర్తులు ఆరో 

గ్యవంతులై జీవన భ రణోత్సాహమును పొందిరి; వంధ్యా జస 

ముల గర్భ శే తములు పంటల పండినవి, విశ్వాసులు గాఢ షప 

తిని పొందిరి అవిశ్వాసులు దై వశ క్రి సంపూజన లోలులై రి, 

రానురాను బాబా భూలోకమున అవతరించిన వరద |ప్రదానుడై న 

'జేవదేవుడై నారు! నుహారాజూధి రాజుల లొంఛనములతో యే కేటా, 

ఆరాధనోత్సవములు సాగింపబడినని. ఉ త్తమాశ్య్వరథములమిద, 

మత్త మాతంగములమిద భక్త జనావలళిచే నేతోత్సవముగా 
ఆయనకు ఊశేగింపులు చేయబడినవి, బాబాకు యా ఆడంబరము 

లేవిగాని రుచింపక పోయినను, భకుల |ప్రార్థనాశ క్రీకీ లోబడవల 

సిన వారై రి. అనుదినము కొండవరవలతో చెరువులు నిండినట్లు, 

భాబా పుణ్యాలయము అర్బణల (పవాహముతో నిండుచుండినది 

శాన్సి ఉత్తరవీణముననే కలుజులు తెగిన చెరువునీటివలె అది 

అంతయు అనాయాసముగా పంచిపెట్టబడి [వయింపబడుచుండినది. 

కాబ్ర ౪ దిన్యపురువుని అవసాన సమయానికి ఆయన అపర 

(క్రియలకు అవసరమైనంత మూ(త్రమే పిడికెడు రూకలు మిలిగినవి, 

పాశ్చాత్య భర్త కకోటి 

కగద్ద పురుషుని నిర్యాణానంతరము భక్త కకోటి తరుగుటకు 

బదులు పెరుగుట ఒక షి ఇట్టయ్యు యా మహో 

మహానని కీర్తి భారతావనీసీమలదాటి విబేశములశేల (ప్రాకలేదో? 
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దంతకుముం'దే యా (పశ్నకు (ప్రత్యు త్త పాచ్చియున్నాను. ఆర్యా 

న గరములో యింకను' డైవభ క్తి విశేషముగా పాదుకొనియే 

br బయటి |పపంచమునకా తెలియకపోయినను ఎందరో 

బుషులు సిద్దులు యోగులు 'వెలసియుస్నారు, (పతి పల్లె పట్టణ 

ములందును, వివిధ మార్లాలలోను (కుమ్మరు మహిమాన్వితులై న 

ఫకీరులు సన్నాసులు యింకను విశేషముగ గాన్సించునేయున్నా రు, 

వరిలో వేపషధారులు వంచకులు గూడ లేకపోలేదు; దీనికి మరియొక 

పార దృశ్యము గూడ గలదు, పాశ్చాత్య వ్యామోహితులై న 

క్షుచ్ళ విద్యాధికులు పట్ట పట్టణములలో ఎక్కువై నారు; వీరు ఆధునిక 

పరీచీ విజ్ఞాన శా'్త్రముపట్ల హేత్రువాదముపట్ల నురులుగొని 

యున్నారు. గణతంతమో - సమాజవాదమో, ఏటి (వాబల్య 

ముబే, మూఢావార పరాయణులనిగాన్ని పురోగమన పరాజ్ముఖు 

లని గొని ఎన్నబడుదుమేమో అని వారిమనసులు చురుకుపడు 

చున్నవి. నేడు విదేశపాఠకులకు పు స్తకములు [వాయు రచయితలు 

యో కోటికి చెందిననాచే, ఇక యి నవ్యవాసనాశో భితులకు 

ఒక అనాగరక నిరత.రాస న్ స సిదుడు మహో పురుషుడు, ల పుస్త 

కములలో భక క నూ త్రమురి (పవచింపకయే మాహోత్మ్యముల 

జూనీ నురుల్లుపుచ్చి నారన్న సత్యము రుచించ్చి ఎట్లు (ప్రకటించు 

గలరు? ఫ్రీబాబా భో కులు అధీక సంఖ్యాకులు నవ్య ఉదారవా 

సనలు అభిరుచులు లేనివారుగనేయున్నారు,. ఈ భక్తులలో కొం 

దరు అశ్చర్యమును గూడ కలిగించేవారు గూడ. నుందురు, ఈయన 
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మహిమలు - బోధనామృతము = సూ క్రులు'- నిర్వచనములు భార 

తీయ భాష లన్నిటిలోను విశేషముగ [వాయబడియున్నవి. బహు 

శః, పరవుటి 'చేశాలవారికి యా మహాపురుషుని మాహాత్శ్యమును 

'తెలియుజేయుటకు నాబోటి ఒక (ప్రాశ్చాత్యుని భాగభేయమున కే 

వదలివేయబడినట్లున్న ది, 

నిజముగా నేను ధన్యుడను! 

క ల ల 



2. గురుదేవుడు 
కస్టం 

సాయిబాబా వర్తనము అలౌకికము! 
అవును! అంతమా(త్రాన, ఆయన నిజభ క్ర గణముపె 

(కుమ్మరించిన వాల్సల్యమును, Em మనము గు ర్రించక కను! 

మూాసికొొనరాదు. ఆయన నారియం దుద్భవింప జేసిన ఆధ్యాత్మి 

కోన్నతిని విస్మరించలేము. దీనికి ప్రతిగా భక్రజనము ఆయనపట్ల 

ప్రదర్శించిన ఛో రి “శ్రద్దలు, (ప్రమవి శ్వాసములు 3 శ్రి కిరణములతో 

దశదిశల |ప్రదీపించి పోయినవి. కాబట్టి యా ప్రకరణమును ఆయ; 
భకులన్న మాటలతోనే ఉప క్రమించుట సముచితముగ నుండ 
గలదు, 

నయనదీప్తి 
మేనేజరు సతీమణి య్యిట్లు నుడువుచున్న దిః. “సాయిబాబా 

(పథమ దర్శనమున ఆకర్ష సీయాంళము _ ఆయన నయనదీ ప్రి 

ఆయన దృష్టీ సంపాతమెంత నిశిత భాలికమో, ఎంతటి బలవ త్త 

రమో కాని, ఎవరుగాని కాసేపటికి పెన ఆయన నే త్రక్రమలముల 

. తేరంపారజూడలేరు, ఆ నేతకిరణములు ఒకని హృదయాంతరాళమున 
(పవేశించిి మూలమూలల గాలించి, యా మును కనుగొన 

చున్నట్లు స్ఫురించును ఇక వెంటనే ఎదుట ఉన్న వ్యక్తి అవనతే 

ను స్పకుడై వినమితీగాాత్రుడై నమస్య-రించును, ఒక మాటతో 
6 
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గూడ్క కాదు ఒక స్వల్ప అంగ విన్యాసముతోడనే నూతనా 
గంతుకుని భూత వర్తమాన భవివ్యత్తుల విషయము సమ(గ్గముగ 

బాబా 'తెలునుకొనగలిగి యుండినారు. ఇక వచ్చిన వ్యక్తి చేయ 

గలిగిన దేముండును? వెంటనే విశ్వాసపూర్ణ హృడయముళో నిజ 

సర్వస్వమును ఆయన పాద పంకజ సన్నిధిని సమర్చంచవలసిన దే! 
అది మొదలు యిటి ట్ అత్మార్సణ వ్యక్తు లను ఆయన సలా? 

లందును సర్వ వేళలందును రక్నీంచుచు పరి తొణ స్వరూపమగును! 
ఆయనే మార్గదర్శకుడగును, సర్వము 'బాభా అధీనమై యుండును.) 

జూసి లశ్ణములే యిిట్టివి! 

భ క్రకోటి పరిరక్షణము 

ఇట్టి మహిమాన్వితమైన ఆయన వాత్సల్యమును, సంగ 

తృక్రతన్కు ఆయన దర్శనము ప్రసాదించు అధ్యాత్మికోత్స ర ములను 

యా భ కరాలు నొక్కి- చెప్పుచున్నది _ “భక్రావళీకి ఆయనయం 

దనుర క్తిని (పేవులను కలిగించి బంద్ధించినది. ఆయన అంతఃకరణ 

శ _క్రియేగాదు; ఆయన మహిమ, ఆయన అనురాగాస కులు ఆయ 

నను దరిసిన భ కుల ము;స్టలబేసి, బంధించి అషిర్టీని ఒక (పత్యవీ 

భూతల స్వర్షముగా మార్చివేసినవి, ఆయన సన్ని ధానము చేరీ. 
చేరకముందే (ప్రతి ప్రాణి తాను సురథీతుడై నట్లును, తన్ను వెనక 
గలిగిన దుష్టశ కులే యీ భూతలమున ఉండబోవనిన్నీ విశ్వాస 

ముతో అత్మ శాంతి నొందును, ఆయన సాన్ని ధ్యమున్క ఆయన 
పవిత్ర పాదద్వయి |ప్రాపున 'నేనున్నంతనరకు నాసమ స్త శారీరక 
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బాధల మరచిపోయెడిదానను, ఇం లేగాదు, యీ చేవామును యీ 

భూతల వాసనలను తాషతయములన్ని టిని మరచి ఆనంద తన్న 

యత్వము నొందెడిదానను. ఆయన సన్ని ధానమున యట్టి పరమ 

సుఖాను భూతిలో మునిగియుండగా, ఎన్నో గంటలు స్మృతిలేకయే 

గడచిపోయెడివి. ఇది ఒక అపూర్వ పుణ్యపరిపాకానుభవము! 

ఆయన యథార్థ భక్ర లందరకు గూడ యిదే అనుభవమని నావి శ్యా 

సము, అయనే, సర్వభిక్రావళి సర్వస్వము _ ఆయన సర్వస్వమును 

భక్రావళికే నినిమయము.’ 

స్వప్న దర్శనము 

ఇంకొక భక్తుడు _ వై. జె. గాల్ వక కార్ , ముఖ్యంగా 

చాబా పవి క్రీకరణ దతమైన (పాబల్యమునుగూర్చి యిట్లు నుడువు 
చున్నాడు; “మొదట 191 లో (శీ బాబాను సందర్శించితిని, 

మా మాము, మరికొందరు బంధువులు పోవుచుండగా నారి నెటట 

నేనును వెడలితిని. సాయిభాబా పని।త్ర శీలమును గురించి ఆయన 

p= కలను గురించి యింతకుముం'దే బాగా వినియున్నాను గాని, 

ఇహపర లాభములకై ఆయనను శరణుజొచ్చవలెనన్న యిచ్చే అం 

తగా నాకు జనించలేదు; అందుచేతనే అంతగా అట్టు అకర్షింపబడ 

లేదు. ఇట్లు అనాస కృముగ, ప్రత్యేక వాంఛా రహితముగ నాలు 

7౫ దు మారులు నారిని దర్శించితిన్సి అప్పుడే క్రమేణా ఆయన 

యందాస క్తి సెరిగినది. ఒకనాడు ఆయన నాకు స్వప్నములో 

ప్రత్యకమై “రెండు రూపాయల దహీణ యిమ్మని కోరినారు, 
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ఉదయమున లేవగానే, ఆ కెండు రూపాయలను విర్దీకి మనియా 

ర్లరు ద్వారా పంపివేసినాను, అదే స్వప్నములో రెండు ఉపదేశో 

కుల బలికినారుు ఒకటి _ సత్యనిష్ట సత్యవ్నర్తనము ఆర్హవములణో 

నదంచుకొనుము. గెండు _ విశుద్ధ సౌశీల్యము గ్ర లిగయుండుము జ 

అని, అదిమొదలు యీ నియములను శ్రద్ధా భ కులతో పాటించు 
చునేయున్నాను. దీని తర్వాత, ఒక పర్కి 1917 లో నేను షిర్టీకి 
వెళ్ళినప్పుడు, ఆయన ఆదరముతో నన్ను దగ్గరకు బిలిచి, నిజ 

పవ్శిత్రహా స్తమును నా శిరముజై వుంచినారు; బ్పదినాకు వింతేయెన 

అనుభవముల కలిగించి, నూత్న (ప్రాబల్యమును నాపై (ప్రసరింపజేసి 

నది. వెంటనే నేను ఒక గాఢ విస్మృతిసు ఫిలో పడిపోతిని ఒక 

ఆనంద సమాధిమగ్నుడనై పోతిని. ఆవల స్మృతి వచ్చినతర్వాత ఇత 

రులు- నేనాస్థితిలో నున్నప్పుడు, బాబా వారితో నాకు సౌశీల్య 
సత్యవర్తనములు గలవని పదేపదే, చెప్పినారని తెలియజేసినారు, 

జన్మాంతరములలో నేను అనుభవించిన వివిధ అవస్థల వివిధ స్థితు 

లను వారికి చెప్పినారు. ఈ జన్మలో ఆయనే నా మాతృగర్భా 

* వొసమున నా జీవాత్మ నుంచికి ననిరి. ఇంకను నాకు సద్వ ర్హనము 

అర్జవము లున్న వనిగూడ గురు దేవుడు వెల్ల డించినారట! ధన్యోస్మి. 

ఈ రెండు రూపొయలగుగుట సాయిబాబాకు విలత్ణ 

మెన సంజ్ఞాబోధక విధానము, ఆయన కోరిన రెండు నాగాములే 

ఆరవము _. సచ్చీలము, 
జ్ర 
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భక్తులను రాబట్టు కొనుట 

ఒక్షొ_క గ్రాప్పుడు ఆయన భ కుల స్వప్నములలోను, భావనా 

కల్చనములలోను గాన్సించి, వారిని ఆకర్షించి బంధించుకొను 

చుందురు. ఒకరు బాబా శరణుబొచ్చి, మరి ఒకరు సంబంధ 

రహితులుగ నుండుట తమతమ యిచ్భాధినమని అనుయాయు 

లకు త్రోచినను, సదా ఆకర్షించి సాన్నిధ్యములో చేర్చుకొనినది 
గురు దేనుడుగనే యుంటువచ్చినది, సాయిబాబా యీ విషయ మై 

చాల విస్సష్టముగ చెప్పియున్నారు, “దూరదూరమునుండి అనేక 
విధాల నా భక్తులను నేనే రాబట్టుకొందును. వారిని వెదకి ని ర్త 
యించి నా అండకు చేర్పుకొనునది నేనే, వారెనరుగాని తమంత 

తాము నన్ను దరిసి సేవించరు. నో భక్తులు ఎన్ని 'వేలమై ళ్ల దూర 

ములోనున్నను కాలికి తాడుగట్టిన పవీనివలె, బుణానుబద్దులై న 

జీవుల నేను నాకర్షి ంచుకొందునుఅని ఆయన చాటిన భ' క్రణంధన 

నిధానము! 

ఐహిక వాంఛలు 

ఇట్లయ్యు చాలమంది ఆయన మా హాత్మే సైములకును ,ఐహిొకో 

సంపదల భోగముల పొందవచ్చునను ఆశతోనే ఆయన ఆశ్రయ 
మునకు మూగుచుండినారు. వారిలో కొందరు భాభా వెదజల్లు 

చుండిన ధనరాసులన్నిటిని తామే పొంద ఉత్పుకపడంచుండిరి 

“నాలావుందడి ఐహిక వాంఛలకొరకు నన్ను చేరి అవి లభించగానే. 

నన్ను వదలక అనుయాయులగుచుండిరి అన్నారు బాబా. 
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ఒక భకుళ్కు బాబా మందిరముచుట్లు మూగిన విచ్చిత 

విభిన్న వర్లములనారినిమాచి, “వీరందరికి లాభములు చేకూరి 

నవా?” అని బాబానే అడిగినాడు. (పఖ్యాతినిపొందిన (పతి గురు 

వును గూడ యిట్టి (ప్రశ్న అడుగదగినదిగనేయున్న ది, దీనికి ప్రత్యు త్ర 

రంగా బాబా, నిండు పూతతోనుండిన ఒక మామిడ చెట్టునుచూపిః 

“ఆ పూతంతయు కాయలై నచో ఇంతగొప్ప కాప యుండును! 

అయితే (ప్రతీ పువ్వు పిందెను తొడుగుచున్న దా? వాటిలో ఎక్కున 

వంతు రాలిపోయి్యి వ కొద్దియో నిలిచి కాయలగుచున్న వీ 

అన్నారు. 

తనదరి చేరమని ఆజ్ఞ 

ఇట్టి కాయగాచిన పూన్రలలో ఆర్, బీ, పురందరె ఒకరు, 

ఆయన తన బాబా [పథమ సందర్శనమును గూర్చి యిట్లు (వాసి 

సెట్టిపోయినాడు. “నేను మొదట సాయిబాబాను గురించి 1909 

లో విన్నాను. ఆవల కొంత కాలమునకు ఆయన దర్శనానికి వెళ్ళి 

తిని, చేను ఒక అనాథ అసహాయదర్శిదుడనై యుండినను, ఎట్టి 

భూతల వాంఛతోగని వారి సన్ని భానమును చేరలేదు. నాకు 

సాధులనిన భక్షి భావము; అందుచే బాబా ఒక మహాపురుషుడు _ 

ఓక సిద్దుడు అని తెలిసుకొనగానే నా మనస్సు ఆయనవె పు 
డు ర 

ఆకరి తముపోయినది. ఒక కలలో ఆయన కాన్సించి వీరికి రమ్మని 
్మ ట్ 

ఆజాపించినారు. అదేసమయములో నా ఆరేండ్ల కూతురు వాలా 

జబ్బుచేసి మంచము పట్లియుండినది; అందువల మారఠలి ఊరు 
లు య య 
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విడచిపోవద్దనినది, కాని నేను పట్టు బట్టి, వ్యాధిపీడత శిశువును 

భార్యను -జననిని తోడని మర్చి చేరతిని, అచట చేరిన మూడవ 

నాడే నా బిడ్డకు నెమ్మలించినది, ఆనల పది దినా లచట ఉంటిమి, 

ఈ లోపల భావా నన్ను బయలుదేర నీయలేదు. ఆయనను నేనేమి 

కోరలేదు. కాని మా _ తల్లితో నాకును ఆయనకును గత ఏడు 

శతొబ్లములుగా సంబంధ ముండినదనియు ఎంతదూరానణన్న ను 

నన్ను మరచిపోజాలననియు, నేను లేనీజీ ఒక్క ముద్దలయినా ఎత్తి 

తిన ననియు చెప్పినారు, 

(థీ బాబాగారి అనుజ తో మేము బయలుదేరి దాదర్ 

(బొంబాయిలో ఒక వేట) చేరినాము. ఇల్లు చేరగానే నా భార్యకు 
లీవ్రమైన కలరా సోకినది, వైద్యులు (బతుకుటాస వదలుకొన్నారు, 

ఆ తర్వాత మా యింటికి ఎదుట ఉండే చిన్న గుడి ముందర 

సాయిబాబా నిలుచున్నట్లు నాకు పొడకట్టినది; నన్ను విలిచి వీరీ 

నుండి తెచ్చిన విభూతిని ఆమె కిమ్మునినట్లు నాకు భావన కలిగినది, 

అకు చేసితిని. ఒక అరగంటలో ఆమె శరీరానికి ఉన్ల మెక్కి నది; 

వైద్యులకు ఖేర్యము చిక్కి-నది, ఆవల త్వరలోనే ఆమె పూర్తిగా 

ఆరోగ్యము జెందినది, _ 

' కొతూహల జనిత దర్శనము 

మరికొందరు బాబాపై. విశ్వాసము లేక యే, మూ విచిత్ర 

మానవుడు, మహిమలువూపవే “యీ యోగి ఎట్టుండునో చూడ 

వలెనన్న కేవల కౌళూహలముతో షి చేరెడివారు, అట్టి 
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వ్య ల యే ఒక ఆంగ్లేయిండియకా సేషనుమాస్ట రు. ఆయన ఒక 

నాడు బాబా మందిరము చేరేవరకు బాబా మట్టికుండల కడగని, 

బోర్భించుచుండినారు, అతడు, అట్టు చేయుట ఎందుకని బాబాను 

అడిగినాడు. బాబా మర్మ భేదకమైస హాస్యో క్రిగా = 6కుండలన్నీ 

యి'క్లే అధో ముఖములై నా దగ్గరకువచు సను అన్నారు. గహించ 

లేని 'అశ్రోతక యిది అర్థంకాలేదు. పరమ భక్షుడెన దేశపాండే 

మొదట అవిశ్వాసిగా నండీ తన బంధువు ఒకరిని గూర్చి యిట్లు 

చెస్పినాడు:. ఆయన చాలసార్లు ఒక్క-డుగా బాబా దగ్గరకు పోయి 

నాడు; తడనతడన బాబా ఆయనను రాళ్ళతో గొట్టి తరిమివేసి 

నారు, చివరకు ఆయనను ఆ మన్జిద్ సమిపానికే రానిచ్చిన 

వారుకాదు బాబా) 

వాంఛిత రూపదర్శన (ప్రసాదము 
మరియొక సందర్భములో, ఒక అవి శ్వాసియొ శ్ర అవిచారపూ 

ర్వక భావనలను భయోద్చాదకంగా పోగొట్టినారు, ఒక ('బాహ్మణ 

వై ద్యుడు, మిత్రుల బలనంతాన మ్ర్టికి బయలు'దేరినాడు కాని, 

తాను శ్రీరాముని దప్ప అన్య మూ రిని సేవించననియు, యితరులు 

ఎంతగొప్పవారై నను చేతులు మోడ్చి (మొక్క-ననియ్యు అందు 

వల్ల బాబాకు (మొక్క- లేనందులకు అపార్థం . వేసుకోరాదనియు 

స్నేహితులను ముంచే కోరినాడు. ఆయనవచ్చి బాబా మందిరం 

బయట నిలుచుండి, లోపల జరిగే హిందూ పూజావిధానమును 

అళ్లు గమనించుచుండినాడు; కాసేపై న తర్వాత ఉన్నట్టుండి ఆ 
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డాక్టరు పరుగెత్తి శ్రీసాయిబాబా పాద పద్మాలకు సాష్టాంగ 
లు ఎవి + లు 

దండ [పణామములు గావించినాడు. ఆవల, అంతటి న్ సంకల్ప 

మును మార్చుకొనుటకు కారణమేమని అడుగగా - శ్రీరామ 
చం(ద్రాకృతిలోనే బాబా తన కొళుదుట నిలిచియుండినాడని ఆయన 

ఈ భకుని విషయములో, యింతకుముందు చెప్పిన వారికీ 

వలె బాబా కృపజూసను నిరాకరించలేదు. ఈ డాక్టరు అజ్ఞానతిమి 

రాంధుడై భగవంతునియొ క ఒకే రూపసాయోజ్రారమున్సు ఆవి 

హ్కతిని మా(త్రమే నమ్మి ఆరాధించి వూ యుండినాడు, 

బ్రక అయనకు కొరవడియుండినది మార్గోపచేశమేే దానిని చాచా 

వాత్సల్యము (పసాదించినది; కాని ఈ ఆచరణ విధానము బాబాకు 

విశిష్టమైనది. ఇతర గురువులై యుండినచో, గురునవ్రలందరు బే 

జీవాత్మ సామా ఆత్మా రరూపములని _ అందువలన అందరూ సమా 

నులని, ఆ పరమాత్మ వంక కే జీవులందరు ఆకర్షి పబడుదురని వివ 

రించియుందురు. కాని, (శ్రీచాబా విధానమే రమణీయము _ మధు 

రము! ఆయన మాటలతో ఉపచేశించక లకుణపద్దతిద్యారా బో 

ధించేవారు. కాబక్టే బాబా చెప్పుటకుబదులు సాయోత్ స్వరూప 

ముతో నిరూపించినారు. వ భక్తుడు యే నామమును యీ రూప 

మును కోరి భజించవాంఛించునో ఆయా నామరూపాలతోనే దర్శన 

మిచ్చి (పసన్నతజూవీ రోరణాగతుల పరి తాణమునర్చు చుండేనార్ను, 

7 
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సాయిభగవానుడు ఇట్టి వాంధితరూప దర్శనభాగ్యమును 
ఒసంగుటకు యిది ఒక్క- తరుణమేగాదు. నాసికవాస్కి నిజకులీ 

నతావలేసముతో తల దిరిగిన ఒక (బ్రాహ్మాణుని ఉదంతముగూడ 
గలదు: ఇతడు ష్ర్టి చేరక మునుపే సాయిచఛాబా ఒక గుడ్డల 

అద్దకము వానిని వలిచి, తన అంగీకి బాగా జాబురా రంగు' పట్టించ' 

మనినారు. సాధారణంగా ఆయన ఎప్పుడుగాని రంగు చొక్కాల 

తొడుగఠు్యు ఎప్పుడూ తెల్ల అంగీలనే ధరించుచుండినారు. ఆభూ 

సురో త్రముడు వచ్చినాడు - బాబా మన్జిద్ జేరినాడు _ కాని, 

మెలసోకునన్న భీతితో దూరాననే నిలువబడినాడు, కాసేపు అక్టే 

నిలిచి, హఠాత్తుగా ఉరులు (తెంచుకొని బయటపడిన వానివలె 

పరుగెత్తి, శ్రీబాళా కాళ్ళపై బడినాడు. అచట ఆ (ఛాహ్మణు 
నికి బాబా కాదు శాన్సించినది, నిజ అత్మగురువు కాహాయాంబర 

ఛారిమై కళ్లెదుట పొదకట్టినాడు! 

భక్తుల బంధించుట 

బకపర్కి-బాబా ఒక భక్తుని ప్రయత్నంతో లోబరచుకొనీ 
నారు, అవ్య క్తి కిని ఛఇాబా వదలి'పెట్టలేదు. “నా భ కలలో ఎవరై. 
నను ఎన్ని వేలమైళ్ళదూరాన ఉన్నను మరణించగానే, ఆ జీవుని 
తాటితో కట్టివేయబడిన వానినివలె నా దగ్గరకు చేర్చుకొందును, 
నా వారిని ఎవరినిగాని తప్పించుకొని పోనీయను,’ అన్నారు, నా 
దగ్గరకు అనగా, ఆయన కృపాతిశయమునకు అన్న వ్యంగ్యార్థము, 
బది తిగిగి తీసుకొనుటగాదు; ఇచ్చు! ఇది ఛెదరి భిన్న జీవరూప 
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మును ఫొందియున్న మూూలాంశను మరల [గ్రహించి పరమాత్మలో 

ఐక్యము పాందించుశే! ఈ భౌతిక (ప్రపంచమునుండి ఆ భంగుర 

శరీరత్యాగిని మూలై తన్యములోనికి మరల సంలీనము గావించు 
కొనుటయే! 

తన భ కులెక్క-డనున్నను _ పీర్లి లో గాని దూరమునగాని, 

నారి భూత వర్తమాన మనోగతభావసరణిని, బాహ్య చేష్టలను 

చాబా సమగ్రముగ తెలుసుకొని వెల్లడించుచు చాలనూరులు 
విక షు పరిస్థితుల గలిగించుచుండినారు. అట్టు వెల్ల డించుటలో 

అటోపమునుగూడ (ప్రదర్శించెడినారు, 

మూఢ విశ్వాసచ్చేదనము | 
ఇది దీనికి ఒకమంచి ఉదాహారణము;. దీనియందు నిశిత 

జోస్యము, పూర్వసంపప్రదాయ హూాఢ్యముగలన్ర. పూర్వాచార 
పరాయణతలో త్మీవవాదము బాబాకు గిట్టదు. ఎర్ఫగడ్డ (ఉల్లిపా 

యి లు, తినరాదను ఛాందసమును వారు 'లెక్కించరు, ఎన్, బి, 
నాచ్నె అను ఒక భ కుడీ ఉదంతేమును తెలుపుచున్నాడు:. 1915 

లో నేను మరికొందరితో వీరికి వెళ్ళితిని; వారిలో మా అత్త 

గూడ ఉన్నది. మేము వేరుగా ఒక పేటలో ఒక ఇంట దిగినాము, 

అయింటి ఒక [పక్కన దాదాశేల్క-ర్ కాపురముండినాడు, మా 

అత్త ఉ ల్రీపొాయలు తరుగుచుండినది; దాదా పూర్యాచారపరా 

యణుజైన (బ్రాహ్మణుడు; ఆయనకు యివి నిపీద్దములు అంతేగాక 

బొత్తిగా గిట్టవు. ఆయనకు కోపమువచ్చి ఆమెను దూవీంచి' అప 
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హాస్యము చేయ(పారంభించినాడు, ఆమె ఎక్కువగా సంకటపడి 

నది. 

ఇది జరిగిన కాసేపటికి దాదా మనుమరాలికి (త్రీవమైన 

కంటిపోటు తగిలినది; బొబ్బలు'పెట్టి యేడ్వ సాగినది, దాదా 

నేరుగా సాయిబాబా దగ్గరకుపోయి బిడ్డను రవీ,చమని (ప్రార్జించి 
నాడు. శ్రీ సాయి ఉల్లిపాయను కండ్లకువేసి రుద్దమనిరి, ఇంతకూ 
యీ ఎరగడ్డల తగవు సంగతే ఆయనకు తెలియదు, దాదా అని 

ఎక్క-డ దొరుకునన్నా డు, సాధారణంగా ఉల్లి పాయలు సాయిబాబా 

దగ్గర వుండేవి ఆయన్న స్పర్శతో శ క్రివంతములై న గడ్డలను (ప్రసా 
దించునని ఆశపడినాడు దాద, కాన్సి యీ స్వపహస్తదానము (ప్రసా 

దింప బడలేదు; బాబా కలహించిన మా అ త్రనుచూప్కి ఆమెనే 

అడుగ మనిరి, ' 

ఇందులో విశ్వాన విశేషమేమనగా _ బాబా యిట్టి విప 
రీత వైద్య (ప్రక్రియలను. చెప్పుచుండిననుు, యే భ కుడుగాని 
లా సామాన్య ఓీవధికి ఇట్టి అనూహ్య నూతన నివారణశళ క్రి 

యుండగలదో లేదో అని ఎన్నడుగాని ఊహించి యుండలేదు, 

ఇదే బాబా ప్రదర్శించే అలాకికి అశాస్త్రీయ విధానము, 

దూర విషయ దర్శనము 
ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక భక్తుడు మందిరము చేరగానే, 

ఆయన పడిన అగణాట్లను చూచినట్లు బాబా వర్ణించి శ్రోతలకు 
వినోదము కలిగించేవారు. ఈ వర్ణ నములో గూడ ఒక విశీష్టత! 
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ఒకొ-క్కస్సుడు బాధిత భక్తుడు తానై నట్లు ఉత్తమ పురుషలో 

జెప్పి, ఇంకొకప్పుడు బాధాపొత్రు డైన వ్యక్తి (ప్రస్తావనే లేకుండ 

యుండును, 

ఆదం దలాలి అనే ముస్టిం భ కుని ఉదంతము యిట్టిదే, 

కొంతకాలము [క్రితము ఒక బీద మార్యారి ఆకలితో నవసి దలాలి 

యింటికివచ్చి అన్నము పెట్టమన్నాడు, అతడు నాలుగు అణాలిచ్చి 

ఏదో ఒక స్వజాతీయుని పూటకూలి యింటికి పొమ్మన్నాడు, 

ఆ దినాలలో యీ మొత్తమునకు నిండు భోజనము దొరికేది, 

ఆ తర్వాత దాలాలి పి కి పోయినాడు. భాబా ఆదమును. 

చూడగానే “నేను యితని యింటికి అన్న మునకుపోకే నన్ను ఓక 
మార్యారీ అన్న విక్రయ శాలకు పంపివేసినాడు? అన్నారు, 

రోగా ర్తి నివారణ భస్మము 

(శ్రీచాబా దివ్యశ కలు, ముఖ్యంగా రోగా ర్త నివారణ 

యందు అపారముగా దయను కురివించేవి, ఆదిలో కొన్ని మూలలి 

కలనుచెప్పి సేనించవునేనారు. కొంతకాలము జరిగిపోగా మందు 

లిచ్చేవానిని “ఇక మందు మాకుల (ప్రస క్రి పెట్టుకొనకుము, అంద 

రికి ఒకే మూలిక (ప్రయోగింపుము” అన్నారు. మరికొంత కాలము, 
శుద్ధిజేసిన 'పటికి భూర్మమును రోగుల శిచ్చేవారు. దీని తర్వాత, 
తన అఖండ అగ్నికుండ మందలీ భో న్మమునే యిన్వనాగిరి, 

ఒకొక గాప్వుడు, సమత,ంలోనున్న వ్యాధి వీడితులకు ఎట్టి 

సీవధులనుగాని యివ్వకనే స్వయముగా రుజూదుల బాపుచుండిరి, 
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దూరానన్రన్న భక్తులు మ్యూత్రము బాబా పవిత్ర విభూతినే వాడి 

నివారణమును బొందుచుండిరి, ఇప్పటికిని యిబే జరుగుచున్నది! 

బాబా భస్న(ప్రజాన పరిపూరిత భక్రకాముడు, 

ఫ్రీచాబా రోగా ర్తి నివాణమునంతా సమ(గముగా (వా 

యుటయన సాధ్య ముగానిపని, (ప్రతి భక్తుడు ఎన్నో విషయము 

లను చెప్పగలిగియున్నాడు. బాబా సాన్ని ధ్యములో జరిగినవేగాక, 

దూరాన ఆయన నామస్థరణముతో ఎన్ని యో వ్యాధులు సమసి 

పోయినట్లు గూడ చెప్పువారు చాలామంది గలరు. నేటికిని చేశ 

మందంతటను ఆయన భక్తులు ఆ లో 'బాభాను (ప్రార్థించి స్వాస్థ్య 

మును బొందుచున్నా రు, వీటిలో కొన్ని సందర్భములలో సామాన్య 

చికిత్సయే గాక అతీతశ క్రి (ప్రదర్శనములుగూడ జరిగియున్న వి, 

క్రైస్తవ భక్తుడు 
జోసఫ్ అను నొక రోమళ౯్ క్యాథలిక్ పోలీసు ఉద్యోగి 

యిది ఉదహారించుచున్నాడు.. “నే నెన్నడుగాని వరికి పోయి 

యుండలేదు కాని, మ్నితులవలన [శ్రీసాయిబాబా మహిమను విని, 
ఆయన రూప పటము నొకదానిని మాయింట్ర ఉంచుకొ నియుం 

టిని, ఆ పటమును నేను పూజించలేదుగాని ఆయన ఒక బుషి 

పుంగవుడని మత్రం విశ్వసిచేవాడిని ఆయన శక్తులు మహా త్ర 

రములు! .1917 లో నోర్వెకర్ జబ్బు పడినాడు ఆయన కొడుకు 

ష్ర్టి క్ పోయి శ్రీచాబాకు ఏన్నూరు రరూపాయలిచ్చినాడం, దీనిని 

తీసికొనిన ఉత్తరతేణములొ"నే బాబా చలిజ్వరముతో గడగడ 
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వణకిపోయినారు, కారణం అడుగగా . ఒకరికి మనమొకటి చేసి 

నపుడు అందలి బాధ్యతను సర్వస్వమును మనము భరించవలెను 
గదా _ అన్నారు. దీని తర్వాత న్ ర్వెకర్ జ్వరమునుండి శేరు 

కొనినారు.? 

జో సెఫ్ తన ఆరాధ్యదై వము సంత్ (ఫా౯్సీన్ జేవియర్ 

అయినను [శీ సాయి బాబానుగూడ సేవింతుననియు, ఆయన ప్రార 
నల బాబా ఆలించి (ప్రత్యుపకృతుల చేసినారని గూడ చెప్పుచు 

న్నాడు, 

స్వీకారము = దానము | 
బాబా డబ్బు తీసికొనుటలోగూడ ఒక ప్రత్యేకత గలదు, 

సాధారణంగా ఆధ్యాత్మికళ క్రి చే విశేషముగ నివారణము గావించు 
సిద్ధుడు యిట్టి (ప్రత్యుపకృతిరూపక ధనమును (గ్రహించడు. కొన్ని 
సందర్భములలో ధనావేకుత్రో ఆత్మశ కిని ఉపయోగించిన వారికి 
ఆ శకులు ఫూ ర్తిగా _ నాశన మైపోవుట గూడ గలదు, సాయి 
బాబా విషయంలో పారిత్రోవిక కీ న్వకారమనునది అన్వయించదు; 
ఎందులక్రనగా - యీాచేత తీసుకొనిన దానిని అచేత దానముగ 
వెదజల్లెడివారు, చివరకు దినాంతమున ఒక్క కానుగూడ మిగిలేది 

గాదు, 

దృష్టిపదానము 

'దేశపాండె చిన్నాయనకు బాబాపై భకివిశ్వాసములు 
లేన, ఆయన తాత గ్రుడ్డివాడు. 1916లో ఆయనను వీరి క తీసు 
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కొనిపోయి, బాబా సన్నిధికి ఆ అంధుని చేయిపట్టుకొని నడపించు 

కొని పోయినాడు చిన్నాయన. ఆ వృద్ధుడు, వెంటనే “బాబా 

చేను మూడ లేకున్నా నే!” అని మాత్రమే ఆవేదనతో అనినాడు. 

“మాడగలన్రు; నాకు నాలుగు రూపాయలనిమ్ము” అన్నారు 

చాభా. ఈ మొత్తం హోస్యాస్సదమైనంతటి తుద్రము! 'బేశపాండె 
బయటకుపోయి నోటుకు చిల్లర బెచ్చి, అడిగిన. నాలుగు రూపా 
యలను బాబాకు ఇచ్చినాడు, అనల సాయిబాబా నిజహ స్తముల ' 

ఆ అంధుని శిరముపై బెట్టిరి; ఉత్తర తుణములోనే అతనికి 

మూపు వచ్చినది! ఆ వృద్దుశు ఆనంద విహ్వాలుడై చుట్టు పరికించి, 

ఆశ్చర్య |ప్రచలిత మానసముతో ేకవేసి బాబాను స్తుతించి, 

నెనరు మూవినాడు. "బాబా యింశేమియు పలుక కుండా, విభూతి 

నిచ్చి, వూరే అతనిని 'వెడలిపొమ్మన్నారు. ఒక సవిత్రాలయ 
మునుగాని మహాపురుషునిగాని సందర్శించి నప్పుడు విభూతిని 

(గ్రహించి వెడలుట పరిపాటి, 

ఇంకొక అద్భుత సంఘటనము యిది; ఒక (గ్రుడ్డి ముదు 

సలి (స్రీ బాబాను సమోాపించి: “"బొబోజీ యి క ౦డ్ల త్రో ముమునంది 

ర్భించవలెను _ (పసాదించుము అని (ప్రార్థించగానే ఆమెకు చూపు 

“వచ్చినళి! కాని ఆమె ఆయన సన్నిధిని దాటిపోగానే ఆమెకు 

వరల చూపుపోయి అంధురాలై పోయినది, నిజం! అమెఅర్జి ౦చిన 

వరము అనుగ్రహింపబడ్షినది! 
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1918 లో, బి. యు, బావాల్కర్ చిన్నికొవూరునికి 

జ్వరంవచ్చినద్వి ఆరు దినములు అంట పెట్టుకొని కాచినది, వె వైద్యు 

లిక అశలేదన్నార్లు. నెంటనే చాహల్క! కర్ కూర్చుండి బాబాను 

(ప్రార్థించినాడు. రాత్రి రెండు గంటలప్పుడు సాయిబాబా ఆయన 

ఎదుట గదిలో (పత్యకుమైనారు! బాబా భస్మము దీసి బ్యరవీడి 

తునికి బూసి “లిక కష్టపడవలసిన అవసరములేదు, రెండు గంట 

లలో జ్వరము తి, రేపు ఉదయమునకు నెమ్ముతించును, జ్వరము 

పూర్తిగా నివారణ అయినతర్వాత, వానిని నా దగ్గరకు తీసికొని 

'రాండిి అన్నారు. ఆయన అన్న శ్లు అంతా జరిగిపోయినది, 

దూర గమనము 

అది మార్చి $8-వ, దినొంకము. ధూలియాలో చాహాల్ 

కర్ యింటజరిగిన ఉదంతమిది; ఆ సమయములో వి. యందుం 

డిన చేశపాండె యిట్లు జాబు (వాసినొడుః. సాయిబాబా, నీ ధూ 

లియా స్నేహితుని యింటికి పోయివచ్చినాను అన్నారు. “ఏ స్నేహా 

తుడు?” అని అడిగిలిని ఆయన అన్నా రు; _“ఉపాసిని ఛాహాల్ కర్, 

ఆయన యింటికి నేను (ప్రతిదినం పోవుచున్నాను. ఆయనకు (వాసి 

కొనుకో-ి.. 

న ఒకపరి ఆ ఆశ్రమములోనే నివసించే నుహల్చపతితో 
ఉల్లాసోద్దపిత బాణిలో - “నీ భార్యకు మెడమీద ఒక బాధాకర 

మైన (గ్రంధి లేచినదే! నేను బాగుచేస్తా ఇంకెవరు చేయలేరు . 

నేనే చేయవలె ననిరి సాయిబాబా, 
8 
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మహాల్చపళతి భార్య ఆ సమయంలో వీరి లో లేదు; ఆమె 

కురువు సంగతి ఆయనకు అసలే తెలియదు, ఆవల ఆమె _ కురుపు 

బాధ, దాని హఠాత్ నివారణమునుగూర్చి లేఖ (వ్రాసినది, 

అవిశ్వాసి విశ్వాసియగుట 

(కింది విషయము పరీయో నిషయముగ (గహించవచ్చును, 

న్యాయాధిపలి ఎ లం, డబ్ల్యు. (పథాకొగారు నుడివిన ఉదంతముః 

బాబు అను ఆయన కుమారునికి జబ్బుచేసినది. వారికి ఒక తెనుగు 

స ాడు పురోహితుడు; _ (మహారాష్ట్ర శ్రీమంత కుటుం 

బములకు సాధారణముగా ఆంధ్రులే పురోహితులు.) మాధవభట్టు 
(భట్టు - పూజ్యుడు యీ కుటుంబమునకు, చాల సన్నిహితుడే 

గాని శ్రీసాయిబాబా యందు విశ్వాసము లేనివాడు. ఇంలేగాదు, 

హిందూసనాతన (ఛాహ్మాణులై యుండి, ఒక ముసల్మానుని యిట్లు 

భజించుటచేతనే యా అనర్థము వాటిల్లినదని గూడ భావించినాడు 

భట్టు, అందువల్ల ఆయన (పధాను దంపతులను దత్యాశేయాల 

యమునకు బోయి పూజించి రమ్మని చెప్పినాడు. ఆ దంపతులు 

సాయిచాభాయే చత్తాత్రేయుడన్నారు, 
ఒకనాటి ర్యాతి భట్టుకు కోలలో ఒకవ్యక్తి చేత చిన్న 

కరను బట్టుకొని ఆ యింటి మిద్దెమెట్లుపె న కూర్చుండి. యుండి 

నట్లు (ప్రత్యతుమైనది, తనకు పరిచయమైన రూపపటము వలన 

ఆ వ్యక్తి -దివ్య సాయివాచాయే అని గుర్తించగలిగినాడు, 

సాయిబాబా భి ట్రానుళ్లేశించి = “ఏనునుకొంటున్నావు? ఈ గృహ 
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నాథుడు _ (ప్రభువు నేనే! 'తెలునునా?? అని అన్నట్లు స్వప్నంలో 

విన్నాడు. భట్టు యీ స్వప్న వృత్తాంత మెవరిశోను చెప్పలేదు, 
ఈ లోపల బిడ్డ సితి ఛాలా వ్నీణించినది. భటుకు యీ బిడపె 

దటి లు C50— 

వాలా మమకారము ఈ ప్రాణాపాయస్థితికి భయపడిపోయి, 

భట్టు యిక ఏ మాతముగాని వేదన సహించుకోలేక పోయినాడు; 

చివరకు భట్టు పరుగెత్తి (శ్రీ బాబా పటము (మోల సాగీలబడిీ 
(పభ్యో యా మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటల లోపల యీ బీడ్డకు 

నెమ్మతించి మిద్ధెమోదనుంచి [క్రిందకు తీసుకొనివచ్చుటకు వీలై నవో 

మోరే దత్తాత్రేయ (పభువులుగా మి చరణముల తలదాల్తును 

లని అ(క్రందించినాడు, 

వెంటనే బడ్డ జ్వరము తగ్గిపోసాగినది! నాలుగు గంటలకు, 

ఆ బిడ్డయే అడుకొనుటకు తన్ను [క్రిందకు తీసుకొనిపొమ్మని తల్లిని 
Gs య 

అడిగినది, 

(క్రింది ఉదంతములో, వ్యాధిని నినారించుకుగాక్క రానున్న 

వ్యాధిని బాబా ముంచే చెప్పిరి. 

ఎన్, ఎన్, డి. నిమోకాకర్ ఒక పోలీసు ఉద్యోగి, స్వ 
(గామనుగు.నిమోక౯్లలో ,ఆయన వదినే యీ మధ్యనే (పసవించి 

నది, ఆమెను చూడను నిమోకొ పూనానుండి బయలు చేరినాడు, 

మార్గమధ్యమున సాయిబాబా దర్శనము చేసికొనిపోవ్రటకు షిర్డీ కి 

పోయినాడు, దర్శనానంతరం "సెలవుదీసుకొను సమయనులో, 
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చాచా సాధారణంగా యిచ్చే విభూతిని ఆయనకు యిస్తూ Y= బడ్డ 

(పాణం కాపాడు అన్నారు. 

నిమోకొకర్ స్వగృహం చేరేవరకు, ఆ పు౭టిబిడ్ల' మృత్యు 

ముఖగహ్యూరములో పడియున్నది, శ్వాస నిలిచిపోయినట్లున్న ది; 

తలి దండ్రులు ఆశోవదలుకొన్నారు. నిమో౯కర్ బాబా యిచ్చిన 

విభూతిని వెదకినాడు; అది కాన్సించలేదు; బహుశః అది దారిలో 

జారిపడిపోయియుండును, అయినప్పటికిని ఆయన ఆ బిడ్లను తన 

ఒడిలో బెట్టుకొని, మానసములో బాబా శరణుజొచ్చినాడు, పదీ 
సీను నిమిపాలకు గండము గడచిపోయినది.! బిడ్డ తేరుకొనసాగి 

నది, 

సంతాన (పదానము 

బిడ్డలు లేనివారికి సంతానాన్నగ్గహము చేయుట బాబా 
పలుమారు ఒసంగిన అనురాగపూర్ణ (పసాదము. . ఇతర వివ 

యాలలోవలెనే యిందుగూడ ఆయన అవలంవించుమారము 

లతణ పద్దతిలో నుండును, తరచుగా సంతాన ప్రా పికి నా 

"'ంకాయయో - నురి యే యితర ఫలమునో భక్తులకు యిచ్చే 
వారు, ఒకొ-క్కరికీ యిట్టి (ప్రసాదమును యిచ్చేవారేగాదు, 

“డి, ఎస్, రాసనె అను భ కునికి యిద్దరు భార్య లుండినను 

సంతానము ేకుండినది, అతడు 'బాచాను సందర్శించినాడు,. 

వెంటనే బాబా నాలుగు, నూమిడిపండ్ల నెత్తి రాసనేకి యిస్తూ, 
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చనువుపేరుతో “దామియాి అని సంబోధించి “ఈ మామిడిపండ్ల 

తీసుకొనిపోయి తిని చనిపో అన్నారు, 

ప్రదీ లక్షణార్థ మే! రాసనే కలవరపడినాడు, కాని యితర 

భక్తులు దీని అంతరార్థమును విడదీసి చెప్పినారు. బిడ్డను పొందుట 

అనగా తాను నురణించీ, తన స్థానమున ఇంకొక జీవిని నిలుపుటతో 

సమానమునిి ఈ భౌతిక (ప్రపంచములోనికి జీవిగాదూకుట యన 

మరణమని; [పశాంతముగ భూతల వాసనాతీతముగ మనుటయే 
(బతుకని దీని అర్థముగా చెప్పినారు. 

బాబా; నివ వాటిని తినకు; సీభార్యకు యిమ్ము* అని 

ఆ'ేశించిరి, 

(ఏ భార్యకు? అన్నాడు అతను 

“రెండవ ఆమెకు. ఆమెను వాటిని తినమును; ఇద్దరు 

పుత్రులు కలుగుదురు. 'పెద్దవానికి చాలత్ షా అని చిన్నవానికి 

ఛానాపూ అని వేరు బెట్టు. 

మరికొంత కాలానికి రాసనేకి మొ త్రం ఎనిమిది మంది 

బిడ్డలు కలుగుదురనిగూడ బాబా "చెప్పిరి, అశ్లే జరిగినది! (ప్రథమ 
పుత్రుడు జన్మించగానే రాసనే పీర్దీ కిపోయ్యి “ఏమి చేరు "పెళ్తుది 

అని బాబాను అడిగినాడు, మొదట సంతాన వరపసాదము 

జరిగి చాలకాలము గలించిపోయినా, యాలోపల ఎందరో భ కులు 

. వచ్చిపోయియుండిన్యా బాబా తడవుకోకుండా అన్నారు; “నేను 

చెప్పినది మరచిపోయినావా? నీ లఘులేఖన పు _స్టకంలో (వాసి 
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కొంటివే! చోలత్ పూ అని నామకరణము చేయమని నేను చెప్ప 

లేదా? 

పరీక్షలలో నెగ్గుట 

క్రింది సపక్నెకర్ విషయము దీర్గ కాలికవై కొంత క్షి ష్త్రముగ 

నున్నది. ఒక అధ్యాత్మిక గురువుకు ఎంతో సహానము శాంతి 

ఉండవలెనుగదా! మాగని పచ్చికాయల కోయుటలో (ప్రయోజ 

నములేదు, అని పండి పరిపక్వమైనంతవరకు ఎన్నో వండ్లు ఓపికతో 

నిరీీంచుచునేయుండవలెను, సపత్నెకర్ యువకుడుగా న్యాయ 

శాస్ర మభ సించేకాలములో, ఫ్రీబాబా ఉదంతము తెలిసికొని 

నాడు, తన సహోధ్యాయు డొకడు మొద్దు; చదువులలో బాల 

'వేనుక బడినవాడు, (క్రూరమైన అపహాస్యముగా సపత్నెకర్ , అతనిని 

ఎట్లా పరీకులలో గశైక్కదలచుకొన్నావు అని అడిగినాడు. అతడు 

సంపూర్ణ అత్మ ప్రత్యయముతో, సాయిబాబా దయతో కచ్చి 
తముగా _ఉశ్తీర్దుడనగుదునని గట్టిగా చెప్పినాడు. సపత్నెకర్, 
ఆ మిత్రుని -ఆ మిత్రుని ఆరాధన డై వము సాయిబాబాను యిద్ద 

రిని ఎగతాళిచేసి తప్పకా తౌరమనవుతుందని జోస్యం ెన్సివేసి 

నాడు, చివరకు మొద్దు అనుకొనిన మిత్రుడు పరీవలో నెగ్గినాడు 

కాని, సపత్నేకరుకు నమ్మకం కుదురలేదు, అది ఒక అదృష్టనుయ 

సంఘటనము మాత్రమే అన్నాడు. ఆయన గూడ కృతక ్రక్యుడై, 

అధివక్తగా జీవనయాత్ర (సారంభించినాడు, వినాహితుడై ఒక 

పుత్రుని గూడ బడసియుండినాడు, 
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పదేండ్లు గడచినవి. సపత్నెకర్ వై క పుత్రుడు మరణిం 

చినాడు. అది మొదలు పూర్వం “తాను సాయిబాబాను గూర్చి 

మాట్లాడిన చెల్ల జ వీకివచ్చి ఆ మహానుహూనిపట్ట తాను 
య cn బ్ర ౨ య 

గావించిన అపచారమునకు ఖేదపడ సాగినాడు. చివరకు తన 

కొమారుని మరణము తోను గావించిన ఆయతినిందఫలితము 

కానోపునేమో అనిగూడ శంకించినాడు. చివరకు 'బాబా దగ్గరకు 

పోయి తమాపణకోరి, శరణాగతుడు కావలెనని సంకల్నించుకొని 

నాడు, " 

ఆ మందిర (ప్రాంగణము సపత్నెకర్ (పవేక్లించి, బాబా 

కంటబడగానే, బాబా ఒక ఆరణ్యకునినలె అరచి సపత్నెకరును 

బయటకు తరిమివేసిరి. మరియొకమారువచ్చి పాద్మాకాంతుడై 

నాడు = మరల బయటకు తరిమివేయబడినాడు, 

ఇంకొక సంవత్సరము గడచినది. ఒకనాడు సపత్నెకరు 
ఛార్యకు బాబా కలలో |ప్రత్యకుమై, భార్యా భర్తల నిద్దరిని 
ఏర్దికి ఆహ్వానించినారు. ఈ మారు బాబా (ప్రసన్నుడై సస్టల్నె 

కరును అత్యంత ఆదరముతో ఆహ్వానించి, గత అమర్యాద వర్త 

నమునకు త్షమించమనిగూడ కోరిరి, ఆవల (ప్రక్కనున్న వారితో, 
ఉత్తమ పురుషవచనముతో, తానే సపత్నెకర్ అయినట్లు ఆయన 

చరిత్ర చెప్పినారు. తర్వాత బాబా సప ల్నెకరునుళ్షేశించి కతడు, 

తన బిడ్డను నేనే చంపితినని నన్ను నిందింఛును, అయితే వమ? 
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బ్రవ్వుడు మరల ఆ జీవినే యాయన భార్య గర్భవాసమున నివసింప 

చేయుచున్నాను అన్నారు, 

ఆయన 'సెలవుదీసుకొని బయలు జేరునప్పూడు సాయిబాబా 

ఒక శొంకాయను సపత్నెకరుకు యిచ్చి, దానిని ఆయన భార్య 

పపిటకొంగున కట్టమని, సంతోవంగా పొమ్మని అనుజ్ఞ యిచ్చిరి, 

ఒక సంవత్సరానికి సపత్నెకరు బాబా కరుణాతిరేకము [ప్రసాదించిన 
పుత్రుని ఆయన దగ్గరకు తీసుకొనిపోయి ఆయతీంద్యుని పాద 

సన్నిధిని ఉంచినాడు; బాబా దీవించినారు, 

ఇంకొక భక్తుడు _ ఎల్, జి. ముంగే ఉదంతము; ఆయనకు 

ఇవాలామంది సంతానము కలిగినను వారందరు పురిటిలోనే 

కాలగతీి నొందుచుండిరి. ఆయన బాబా దగ్గరకుపోయి, తన 

జార్భాగ్యమును తెలిపి మనగలిగిన ఒక బిడ్డను అనుగ్రహించమని 

దీనముగా అగి ౦చినాడు. వంటనే బాబా “బకశే అడిగెద వేల? 

సీకు నలుగురు బిడ్డల నిచ్చెది ననిరి, అట్లనే ఆయనకు యిద్దరు 

కొడుకులు యిద్దరు కూతుళ్లు పుట్టి క పన పెరిగినారు, 

అర్పణబుద్ధి 

ఇట్టి అనుగహాముల (పసాదించబడుటకు భ కుడు ఆయన 

యందు సంపూర్ణ విశ్వాసముకలిగి, సర్వస్వమును ఆయనకే 

సమర్పణము చేయవలెను, సపత్నెకర్ విషయంచూచి ఉన్నాము 

గచా! ఈ అర్పణబుద్ధి ఈ శరణాగ లేచ్చ 'బాగుగపండి పరిపక్యము 
కావలెను, ఇట్టి భానీములేని ఉదంతము నొక దాని వరి ంతును, 
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వ్రది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు 1910 సంవత్సరములో జరిగినది, 

ఒకనాటి (ప్రొద్దుననే ఉన్నట్లుండి సాయిబాబా ఉగ్రుడై “ఆ కిత 

వుడు _ అఖలుడు నన్ను చూడను రావడం ఎందుకు? నా దగ్గర 

ఏమున్నది? నేను కేవలం ఒక దిగంబర ఫకీరుడనే! మీ అందరి 
వలెనే మాననాంగములు గలిగిన సామాన్యుడనే అని బొబ్బరించి 
నారు. 

అధికారము లెక్కుచేయమి 

ఇట్టి కోపాటోప (పదర్శనములు అప్పుడప్పుడు జరుగుట 

' కలదుగాన్ని బాబా ఎవరినిగూర్చి అంటున్నారో అది వాతము 

(పక్క-నుండిన వారికెవరికిగాని బోధపజేదిశాదు, ఇది జరిగిన 

కాసేపటికి కొందరు ఉద్యోగులు తమ పరివారముతో రెండు 

టాంగాలలోవచ్చి మన్జిద్ ముందు దిగినారు, స్థానిక వెన్యూ 

ఉద్యోగి ఒక ఆంగ్లేయుడు; ఆయన భార్య ఫో కాలముగాొ 

బిడ్డలు లేక, ఆ (పొంతాల జనులు మహిమాన్వితుజేసి, పూజించు 

చున్న వరపదాత అయిన యీ ఫకీరు దయను చరమయత్న 
ముగా పొందదలచుకొనినది, ఆమె భర్తతో ఆ జిల్లా కలెక్ట రును 

వెంట బెట్టుర్థో"ని వచ్చినది. 

బండ్లు దిగగానే వారికి ఆ పరిసరములు హోయిని కలిగించక 

సంకటముగ నుండినవి, ఆ [(గామోణ అనాగరిక వాతావరణము 

ఆ పాలక జాతికి గిశ్టేదిశాదు. వారితోగూడ వచ్చిన సహాయో 

ద్వోగి' ఆ మందిరములో కగూర్చుండియుండిన ఒక భక్తుని 

9 
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వీలిచి నిజాధికార (పదర్శనముగా - దొరలు వచ్చియున్నారు, 

సాయిబాబాను త్వరగా కాలకృత్యాలు దీర్చుకొని ర మ్మను. వారు 

బాబాతో మాట్లాడవలెననుకొన్నారు అని ఆజ్ఞాపించినాడు. 
ఆ భక్తుడు నివ్వువ్వరపోయినాడు! ఎంతటి అధికారులు 

ఆ 'బేశించినను, అట్టి సందేశమును సాంఆబభాచాకు ఎరిగించను 

సాహాసించలేకపోయినాడు; సరేనని నటించనుగూడటేడు అతడు. 

ఇది సాధ్యంకాదని కచ్చితముగా అతని ముఖానిశే చెప్పి వేసినాడు. 
నిజంగా బ్లొబాతో పనివుండి వచ్చినవారై నచో ఆయన దయకు 

పాత్ర మైనదాక కనిపెట్టుకొని యుండవలసిన దేననిగూడ చెప్పినాడు. 
బాబా పూజాదికములు తీర్చుకొనుటకు ఒక అరగంట 

పట్టినది, ఆవల ఆయన వారున్న దారినవచ్చిరి దొరసాని చాచా 
దగ్గరకుపోయి, అవనత దేవాయె వాలా మర్యాదలతో అణకువతో _ 

6న్చహరాజ్ తమతో కొంత సంభాషీంచు నభిలావతో వచ్చి 

నాను అన్నది. కాని ఆ మూత్రపు అణకువ బాబాను తృ క్తి 

శేయజాలదు, ఎంతటి హృదయపూర్వళమునై నను కేవలం భ క్రినే 

శాదు బాబా కోరునది. బాబా మొరటుగా - “అరగంట మూరు 

వుండాల్స నేను పోయి బిశ మెత్తుకొనవలెను అన్నారు, 

అన్నభిక్ష 
శ్రీసాయిబాబా పొదసన్ని ధిని ధనపవాహములు నిరంతర 

"ము [పవనహించుచుండినను ఆదిలోవలెనే (పతి దినము [గ్రామము 

లో 'ఛిరిగి సేకరించిన భియోకబళమునే భుజించేవారు. (ప్రతి దినము 
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ఏవో కొన్ని ఇండ్లకు మాత్రమే వేళ్ళేవారు. ఆ గృహస్థులు బది 

తమ మహద్భాగ్యంగా భావించి ఆ యతిని ఆరాధించి పరితృ క్లి 

నొందుచుండిరి. ఒకొ-క్క-ప్పూడు, తన శ్ష్యు నాకని యా భియో 

టనమునకు నియోగించెడివారు. వచ్చిన అశ్వేతాధికారులను వేచి 

యుండజేసి, వారికి నమతాగుణమును గరపుటశకే బాబా స్వయ 
ముగా ఇప్పుడు భికుకు బయలు 'బేజీనారు, ఇదే ఆయన పాస స్వ 

విధానములోని విపరీత గుణము, ఇంలేగాదు ఆయన యాచనను 

నివారింసగలుగుటకు వారికి ఒక అవకాశమును గూడ ఒనంగి 

నట్టగును, 

అరగంట పట్టలేదు; పదినిమిషములలోనే తిరిగి వచ్చినారు, 

రాగానే దొరనాన్సి వంగి దండము బెట్టి తన కోను మరల వె న్లో 

డించినది. “ఇంకొక గంట వుండండి అన్నారు బాబా. ఆ (పభు 

తో్వోదో్యోగులకు కాలన్యవధిలేదు; ఇంతేగాక ఒక ఫకీరు చేత 

యిట్లు పది చుందిలో చులకన చేయబడుట సహించలేకపోయి 

నది వారి (పాభవము. ఇది తేమ అధికార ,తృణీకరణమని భా 

వించి నిలునకుండా నచ్చిన బండ్ల లోనే ఎక్కి. మరలిపోయినారు, 

పాపం! ఆపె ఫె నిస్సంతాన కృశాన ' బారి శిగనే యుండిపోయినది, 

తౌకిక వాంఛల దీర్చుట 

రోగార్తుల నయముచేయుట, బిడ్డల 'చాలారిష్టముల బా 

పుట నంధ్యలకు కడుపు పంటగా నంతోననును ప్రసొదించుట 

మొదలగునవి బాబా నర్గి ంచిన తరచై న (ప్రసాదములు; ఇం'తేగాదు, 
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పరీవీలలో ఉ త్రీర్ణలగుటకు, ఉద్యోగముకొ రకు, ఒక వ్యాజ్యవిజయ 

మునకు, వైవాహిక నిర్ణ యమునక్కు ఆయన భక్తులు ఆయనను 

అరి ంచేవారు, ఈ అభ్యర్థనములు యథార్థ భక కితో హృదయ 

పూర్వక విశ్వాసముతో “గావింపబడియుండీనవో అను(గహింప 

బడుచుండెడివి, 

“దూరమునుండి గమనించినంతమూ(తాననే సాయిబా 

బాను గూర్చి ఎంతో సులభముగా ఇప్పవచ్చును.” అన్నాడు 

జి చి, నార్కె-. ఈయన 'దక్క-౯ జింఖానా ద్రింజనీరింగు కా లేజీ 

లో భూగర్భ ఇాస్త్రాధ్యాపకులు, వీరు బాబా భక్రుడు; బాబా 

విషయక గంభీరతమ తత్త్వ వ్యాఖ్యానమునకు వీరు ఎంతో ఒప్పిన 
వారు, నార్కెఅంటారు:. ఇట్లు చావ్యా విషయమును బట్టియే 

బాబొ గుణగణనము చేసినవారు మాత్రము మూాలార్గమున్న, 

అంత స్ట తమును పోగొట్టుకొనీన వారగుదురు. కాని బాబా 

మాత్రము రకుణకో = సహాయమునకో తన్నుదరియు భ కుల 

(గ్రహణశక్రికి అనుగుణ్యముగనే నడచుకొనుచుండినారు. ఆయనను 

ఆశ్రయించినవారిలో వాలవమంది సంస్కా రము లేనివాశె ), ఐహిక 

వాంఛలతోనే ఆరాధించుచుండిరి; అట్టి వారికి ఆయన నిజాంతర్జత 

'మహినూతిశయ (ప్రకృతిని ప్రదర్శించరు. ఎనవై నా లోతుకు దిగి 

అవగాహాన చేసుకోగలిగినవారు వచ్చినప్పుడు ఆయన యథార 
శక్తులను -నిజాపూర్వ నై, తిక' బలమును ప్రదర్శింటేవారు. 
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ఒకొ-క్కప్పుడు ఏదైనా మాహాత్మ్యమును చూపి 

6దిది నేను చేయుదును” అనేవారు. కాని తరచుగా “అల్లా అచ్చా 

కరేగా” (అల్లా చక్క-చేయుదుర్చు “అల్లా నూలీక్ హో హి (అల్లాయే 

(ప్రభువు , అనేవారు. “తాను భగవానుని ఉద్లేశించినప్పుడెల్లా 

ఫకీర్ అని సంబోధించుట ఆయన అలవాటు, ఆ ఫకీరు నన్ను అది 

చేయనీయడు” లేదా “ఆ పీరు ఆజ్ఞావించినదానినే చేను వేయ 

గలను అనేవారు, 

ఆయన సాధారణంగా అభ్యర్థనలను (తోసిపుచ్చేవారు. 

వ్యాధివీడితునికి పాణదానము చేయుట. అతని బాధను పొడగిం 

చుళు అగునని _ అనేవారు; ఇంకొక్కప్పుడు ఆ జీవిని బేహాంతర 

మున ఉద్భవింప జేయుదును అందురు, మరికొన్ని సమయములలో, 

సంతానమును [ప్రసాదించమని 'వేడుకొనినప్పుడు - "ఆ వ్య కి యా 

జీనితానికి సంతానృప్రాప్టీ లేదనేనారు. కాని, ఒక వ్యక్థి విషయ 

మున యీ జన్మకు సంతాన సుఖము లేకపోయినను, తానే (స్రష్ట 

యె బిడ్డల (ప్రసాదించిన అపూర్వ సంఘటనము ఒకటి గలదు: మరి 

కొన్ని తరుణములలో కారణాలేనిా "చెప్పక యే ఫకీరు నన్ను చేయ 

నీయుటలేదు!. అని మాతం అంటూ కోర్సె-ల నిరాకరించేనారు, 

ఇట్టి ఐహిక వాంఛలకు సర్వసాధారణముగ బాబా అను 

(గ్రహము చరాపేనారుకాదు, 

గర్వభంగము 

బి, ఎ పపేల్ ఒక భూస్వామి; రెవెన్యూ శాఖోద్యోగి 
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కూడాను, ఆయన వృద్ధ జనకునికి పక్షవాతము తగిలినది. ఆయన 

విభూతి కొరకు భాభా గ దగ్గరకు పోయినాడు, కాని, బాబా “నీకు 

విభూతి యివ్వను; అల్లామాలిక్ "మా పో అన్నాడు, మూడు దినాల 

తర్వాత. ఆ వృద్ధుడు చనిపోయినాడు, దీనిని (ప్రబల ప్రారబ్ద 

మందురు; నివారంప తగనిది జానియెన బాబా తెలిసికొని తగిన 

రీతి న నడచుకొనిం, ష్; 

ఈ పేలు తన శరీర చార్జ్యము క క్రినిగూర్చి చాలా 

గర్వపడేవాడు. 1918 లో జరిగిన విషయం: అప్పటికి బాబా 

వృద్ధుడై యున్నారు; కాయము దుర్బల మైనది, పులు బాబా 

చేహామును బాగో మర గ నముచేసి, ఎన్నడూ ఆరిపోని ఆ నెగడు 

దగ్గరకు ఎత్తుకొని పోవుచుండినాడు, పకేలు తండి మరణానంతరం 

ఒకనాడు, . బాబాను ఎత్తుకొనబోగా సాధ్యముకాలేదు! ఎంతో 

(ప్రయత్నించినాడు; అంతా న్నిష్పయోజనమై పోయినది. లది 

చూచి సాయిబాబా నవ్విరి, 

“దీనితో నాకు ఆయన శెండు విషయముల నుపబేశించి 
నారు; ఒక్కటి - నీ చేహాశ క్రి క్రిక్రి గర్వించవలదు; "రెండు . తండి 

మరణనునకు వగవవలదు అని సళులు తన దినచర్య పుస్తక్ 

ములో వ్రాసికొనియున్నా డు, 

_ సాయిబాబా పశేలుతో అన్నారు: “నీవెందుకు దుఃఖం 

చుట? ఇక ఐదు నెలలో ఆయన తిరిగివచ్చునే” అన్నారు. సరీగా 

ఆఅ ఐదు నెలలకు పలుకు ఒక పుత్రుడు జన్మీంచినాడు! దీని 
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'బాహ్యోర్థమిది - పుత్రోదయము నిజ జనకుని పునర్హన్శమని గురు 
తర అంతరార్థము, చె తన్యశ క్రీ ఒక భాతికరూపమును ధరించి, 

దానిపై తీరని మమకారమును కలిగియుండినచో, మరల తత్పంబంధి 
మైన రూపధారణమునే పొందును. ఎందులకన _ ఆ జీవి గత 

జీవిత మూలకందముతోడి సంబంధమును (తెంచుకో లేకపోయి, 

అదే తగులమున బడియుండును. 

ఒక తరుణి పుతుడు విషనాగ దవ్షుడె సొడ్కు ఆమె ఆ ర్ట 

తో భాబాను విభూతి యిచ్చి, తన బిడ్డను రశ్నీంచవుని ప్రార్థి ంచి 

నది కాన్కి బాబా విభూతి యివ్యలేదు ఆ శిశున్ర మరణించినది, 

ఒక శరీరపతనము మరియొక శరీరమునకు జననము 

పౌచ్. ఎన్, దీవీతుడు బాబా భక్తులలో అతివిచిత్ర 
మైనవాడు. ఆయన బాబాతో “స్వామి ఆమె రోదనము 

పృాదయ విదారకముగా నున్నది" నేను భరించలేను. నా కొర 

కైనా ఆమె బిడ్డను _బతికించండి అని వేడుకొనినాడు. ఇక్కడనే 

ఒక విశేషము: బాబా. నిగూథశ కులు యిక[డనే వ్య క్రమగు 

చున్నవి, ఫకీరు యిచ్ళ లేకున్నను బాబా కానలయుననుకోనిన 

ఎట్టి దుష్క-ర కార్యమునై నను చేయగలరు. 

సాయిబాబా దీశీతులతో అన్నారు; “నీను యీ విష 

యంలో తగులుకొనిపోబోకు, జరిగినది మంచికే జరిగినది, ఆ జీవి 
అప్పుడే ఇంకొక శరీరమున ప్రవేశించినది. అప్పుడు యీ జన్మ ములో 

చేయలేకపోయిన మహా త్తరకార్యముల నెన్నిటినో చేయగలడు, 
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ఆ జీవిని నేను వెనుకకులాగి, యీ కళఖేబరమున (ప్రవేశింపజేసినట్టయి 
నవో, ఆ కొత్తది నశించవలసియుండును. .నీ కోర్కె (ప్రకారము 

యిది చేను చేయగలనుగాని) దీని పరిణామ ఫలి తాలనుగూర్చి 

యోచించినావా? దీని గురతర "బాధ్యత ఎట్టితో ఊహించినావా? 

ఆ భారమును నీవు వహించ సిద్ధముగా నున్నా నా?” అని 

ఒక శరీరమునకు మరణమునిన ఇంకొక దానికి జననమగు 

చున్నది, కాని జ్ఞాని విషయములో మాత్రము యిది “కేవలము 
భీన్నము, అత్మ సామోత్కా-రమును పొందిన సంపూర్ణ హ్స్, 

ఛాతిక్రభూపమును త్యజించి నిరాకారమైన అనంఠత్వమున పీన 

మగుచున్నాడు, దీనినే మోవీమని నిర్వాణమని బుధులు చేప్పు 

దురు, 

ఎన్. వి, మోహిలె అను భక్తునికి గహణళూలతో ఒక 
కూతురు పుట్టినది. 'బాబా దీనిని సరిచేయగలడన్న విశ్వాసముతో 

ఆయన ఆమెను బాబా సన్నిధికి గొనిపోయినాడు ఆయన వచ్చీ 

రాకముందే సాయిబాబా అన్నారు;- “నీ వెందుకు వచ్చినావో 

నాకు తెలీయును గాని, |ప్రయోజనంలేచే! ఈ బాలిక దై వాంశ 
సంభూత యీ భూలోకయాడత్ర ఆమెది చాల |ప్రాస్యము, ఆగామి 

సాగళుదచనితి నాడు ఆమె చనిపోవును, ఆనాడు నీవు యింట 

నుండక్క నీ ఆఫీసుకు పోతివాా ఆమెను మరల చూచు తృ ప్తి నీకు 

దక్కదు.” అళ్లు జరిగినది! | నాగులచవితినాడు ఆమె మరణించినది, 
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బాబా ఎచ్చరీకను లెక్క-బెట్టని తండ్రి ఉద్యోగమునకు బోయి, 
తన బిడ్డ కడపటిభూపులు లేకుండా జేసుకొనినాడు, 

బాబా (వాణదానము చేయదలచుకొని - ఎంతో (శ్రమపడి 

నను విఫలయత్ను డై న ఉదంతము గూడ ఒకటి కలదు, నిగోజ్ 

(గామంలో బొబ్బల జాడ్యం (స్) చలరేగినది; ఆ (గామ పశేలు 

భార్యకు ఆ వ్యాధి సోకినది, ఆ ర్మాతి బాబా చావడిలో పండు 

కొని యుండినారు, మహాల్బపతి పరిచర్యలకుగా ప్రక్కనే ఉండి 

నాడు. “ఈ రాశ్రి నీవు నిద్రపోవద్దు. నిలుచుండి నన్ను జాగ్రత్తగా 
'కాపలాగాయుచుండుము. ఆ దుర్మార్గుడు (వ్లేగ్సు ఆమెను తుద 

ముట్టించవలెనని ఉన్నాడు. నేను అల్లాను (పార్టి ంచవలెను అని 

బాబా అతనిని వం, అక్ష ఆ రాత్రి అంతా ఆయన గురు 

'బేవుని కని'పెట్టుకొనియుండి, చుట్టుపట్ల ఎట్టి శబ్దముగాని కలుగ 

కుండా భూచుచుండినాడు. వేకువజామున ఓక ఉద్యోగి కొందరు 

సేవకులను వెంటబెట్టుకొని గబగబవచ్చినాడు. వారు బాబాను 

దర్శనము చేసుకొనవలెనని ఆర్భాటముగ గలబా చేసినారు. 

మహాల్సపతి విభూతియిచ్చి మాటలతో వారిని శాంతి పరచి 
సర్షను (ప్రయత్నించినాడు కాని ప్రయోజనము శేకపోయినది, 

విశ్రాంతి మందిరమునుండిి బాబా అగ్నపర్వతమువలె కోపాగ్ని 

కణముల |(గక్కు.చు బయటకు పెద్దగా అరచుచు, తిట్టుమూవచ్చి 

నారు.. మహల్చపలితోనీవుగూడా బిడ్డా పాపలు గలిగిన తర్నడివే 

గదా! నిగోజిలో ఏమి జరుగుచున్నదో అంతమాత్రం తెలుసుకో 
10 
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లేక పోయినావా? ఇట్టి విపరీత వేళలలో యితరులను ఎందుకు 
రానిచ్చినావు? అని కేకలువేస్తి తటాలున “అయినదేదో అయినది, 

జరిగినది సక్రమంగానే జరిగిపోయినది అన్నారు బాబా, ఆ ఉద 
యాననే ఆ పటేలుభార్య చనిపోయినది, 

శిష్యుల పరీక్ష . గుణపాఠము 

సాయిబాబా ఉదారముగ ఎన్నో వరముల (పసాదించు 

చుండినను, గురువుగా వేధించేవారు, వేంగుటకు సాధ్యముగానివ్య కీ క్రి 

ఆయన తన్నులు తిట్లు తప్పించుకొనినవారు చాలా తక్కువ, ఒక్ర 
దుశ్చింత, ఒకో దుశ్చేష్ట ఫలప్రదము కావలసిన అవస సరమేలేదు; 

అట్టి నులినోద్దేశము అంత కరణమున పొడకట్టుటమా[త్రమే చా 
లును బాబా కోపమునకు గురియగుటకు ఆవల జాని ఫలితము 

తవ్పించుకొనుట సక రు. 

ఒక భ క్వ కుడు చెప్పిన కత;. అతడు మన్జిద్ లో కూర్చుండి 

యుండగా, ఎవరో ఒకరు వచ్చి, ఆ (పాంతాలలో అపరూపమైన 

ఎర్ర అరటిపండ్లను ఒనెవేద్యముంచినాడు, చాబా వాటిని ఒకో. 
క్కటిగా తీసికొని ఒలిచి ఉన్నవారికి పంచిపేట్టుచుండినారు. ఈ 
వ్య్టికి తనవంతు వచ్చేనరకు' పండ్లు మిగులవేమో అన్న ఒక 
భీతి అప్రయత్నముగానే పుట్టినది. దీనితో గూడ, సాయిబాబా గబ 
గబ ఒక పండు తీసికొని తోలుకీని ఒకనికియిచ్చి, తోలు ఇతనికి 
యిచ్చి దానినే తినమని. ఆజ్ఞాపించిరి, అతడు ఆ తొపకను (మిం 
గక తప్పినదిగాదుు అతని చేరాసకు యీ విధమైన శా స్లిని 
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అనుభవించక తప్పినదికాదు. అతడు తినగానే, బాబా చాలా పరి 

తృ ఫ్రిని పొంది ఇంకొక పండు ఎతుకొని శుభముగా ఒలిచి 

అతనికి సగమిచ్చి మిగత ఆయనే ఆరగించినారు. 

ఒక ముస్లిము వనిత, ఫోపాలోవచ్చి, ముఖముపై 

ముసుగుదీసి సాయిబాబాకు వంగి నమస్క-రించినది. [పక్కన 

ఉండిన ఒక వ్య క్తి ఆమె మనోజ ముఖాగనిందముచే అకృష్ణుడె , 

ఆమె మరల బాబాకు నమస్క-రించి ముఖమునుచూపిన బాగుండు 

నని ఆశపడినాడు. బాబా ఒక దుడ్డుకర్ర తీసుకొని అతనిని ఒక 
ఇాన్ర దెబ్బ యోాడ్సి కట్టిరి, 

ఒకనాడూ ఒక కుష్పరోగి, కష్టంమిాద మన్జిద్ మెట్లను 

ఎక్కి పె, కిపోయినౌడు. అతడు చాలా వికారంగా నికృష్టంగా 

నుండినాడు. కౌపీనము దప్ప ఆభ్బాదనమేలేదు. 'దేహనుంతా 
అసవ్యా గ్రంధులతో, కుళ్లు కంపు కొట్టుచుండనాడు. కాళ్ళంతా 

"తెగ తినిపోయి ఉండినవి. అతడు బొబా సాన్ని ధ్యానికి రాను 

ఎంతో కాలము పట్టి, ఎంతో దుర్భర శీశము అనుభవించినటు 
ల | ౧౧ య 

న్నది, వచ్చి, నేరుగా బాబా ముందు సాష్టాంగపడి పోయినాడు, 

ఇట్లా ఆచరించి, ఆ రోగి లేచి మాటా పలుకు లేకుండా మరలి, 

వచ్చిన దారిన మెట్లు (క్రిందకు దిగిపోయినాడు. అప్పుకు బాబా 

(పక్కన వుండిన నాజూకురాణి _ మేనేజరు సతి వీడ వదలినదన్న ట్లు 

తృ ప్పిని వెల్లడించినది. సాయిబాబా ఒక భక్తుని పంది ఆ రోగిని 

తిరిగి తీసుకొని రమ్మన్నారు. బాబా ఆజ్ఞపై మరల అతడు 
రాజం 
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బవ కష్టముమిద ఆ పన్మితాలయ సోపానముల ఆరోహించుచు 

నిజదేహా దుర్గంధమును వాతావరణమున న్యాపింప జేయుచు, 

హేయ రక్త పూయములతో మెట్లను కరల గట్టించుచు, తొట్రు 
పడుచు మెల్లిగావచ్చి బాబా ముందు బోర్షపడినాడు, బాబా 

అతడు మోసుకొనివచ్చిన, మాసి మరగడ మై జలదరింపు పుట్టిం 

చుచున్న ఒక గుడ్డల మూటను తీసుకొని విప్పినారు. *పాలమిఠాయి! 
కాలా సంతోషం! అంటూ అందుండిన వాటిలో ఒకటి తాను 

తీసుకొని ఇంకొక దానిని అచట నున్న వారందరిలో మేనేజరు సతినే 

ఏరి అమె చేతికి యిచ్చినారు. నిజంగా ఆమె నిష్ట ళంక భ కురాలే! 
'కోబశ్లే ఆ మహో (ప్రసాదమును తృ వ్రిగా ఆరగించినది, 

భక్తులు, అనుకొనినదినము మ్ర్టీ నుండి బయలు'బేరనీయక 

నిలిపి వారి విశ్వాసముల పరీషీంచేవారు బాబా. ఇతర స్వాము 

లనువలెనే ఏరిని అడిగి అనుజ బొంది ఆగంతుకులు బయలుజేరే 

వారు. కాని, సర్వసాధారణంగా తతీణమే యీ అనుజ అను 

(గ్రహింప బడెడిదికాదు. ఆ భక్తునికి అనాడు ఏదో ముఖ్య 

కార్యమో తప్పనిసరిగా ఉద్యోగమునకు పోవలసియో ఉన్న 

ప్పుడు యీ సమ్మతి నిరాకరణము చాల సంకటముగ నుండెడిది, 

అయినను దీనివల్ల ఎవరికిగాని ఎప్పుడుగాని కించిత్తు అసకారము 

గూడ జరిగియుండలేదు. కావచ్చును గాని రానున్న ప్రమాద 
ముల బాబా అపనయింపగలరన్న విశ్వాసము ష్ ఎనితము 
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ముందుగచే పాదుకొన జేసుకొనుటకు ఎంతో ధీశక్సి భక్తి అవ 

సరముగదా! 

విచిత నిరోధములు 

దీనికి అప్పటముగా సరిపోవు ఉదంతమునొక దానిని 

హెచ్, వి, సాథె నుడువుచున్నాడు. స్థానిక 'రెనెన్యూ ఉదో్యోగితో 
పాటు ఆయన ఒక ఉపసంసు , సభ్యుడుగా విచారణ సలుపుచుండి 

నాడు, నారందటు మన్మాదులో ముదట సమావేశమై కార్య 

సరణికి కడంగవ లెనని నిర్ణ యించుకొనియుండిరి, దీనికి ముందు 

దినము సాగా తన మామతో సాడ బాబా దర్శనార్థం వెల్లినాడు, 

మరుసటి దినము, అనగా కార్యక మనిర్జిప్ట షష ₹ మన్మాదు 

చేపటకు బయలు'దేరుచు, ఆ నూమగారు బాబా అనుజ్ఞను కోరి 
నాడు బాబా మొగమాటం లేకుండా నిరాకరించిరి, సాఖథి తన 

ఉదోగ్యం పోవునని భయపడి మామను మరల బాబాను 

(ప్రార్థించమనినాడు. ఆయన ఎంత ప్రాధేయపడినను, . ఉద్యోగ 

భంగభయము నెంత క రుణావు యంగా విశోదీకరీంచినను సాయిబాబా 

తొణకనూలేదు, అనుముతించనూలేదు గదా వె పెచ్చు సాఖె 
తప్పించుకొని పోవుటకు [పయత్నించకుండా వుండను ఆయనను 

గదిలో బెట్టి తలుపులు బిగించి వేయమనిగూడ ఆజాపీంచినారు 

బాబా, మూడు దినములు గడచినవి అప్పుడు బయలుదేర 

మన్నారు ఆ అజ్ఞానుసారముగ సాథి మన్మాదు చేరినాడు; ఇతర 

సభ్యులు ముదటి కార్యసరణినినార్చి, ముందుకు పొడిగించినట్లు 
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'తెలిసికొన్నాడు. తాను ముందుగా మన్మాదు చేర్చమనిన విడిది 

సామ్మగ్రిగూడ, ఏదో ఆటంకముచేత చేరలేదు. “సరే! మిర్చిలో 
బంధింపబడుటవ ల్ల మునిగిపోయిన చేదీలేదు; కాని “తెలుసుకోలేక 

వృథాగా మనోవ్యధకు పాలై తిని, దీనివల్లగూడ అనవసర వ్యయ 

కేశములు తప్పుళేగాక సకుటుంబముగ 'బాభా పవిత్ర శక్తి 
ఛాయలో మూడు దినములు _ బెవగంధమును మూరొ-ని ఆనం 

దించితిని, అవును! బాబాకు యిదంతా ెలిసియే' అట్లు చేసినారు; 

కాని నా అజానంలో, అచట ఉన్నంతకాలము అశాంతి భయము 

లతో మిణికిపోవుచుంటిని. ఇట్టి సంఘటనములే. సాయిబాబా 

మహివాతిశయమును నెల్ల గించి. ఆయన్న అశ్రయబుద్ధి దృఢ 

తరమై పోన్రుచుండును.’ 

ఇంలేగాదు, బాబాపై విశ్వాసము ఇంకకొంత గాఢముగ 

ఉండియుండినవో , మన ళ్మొంతీ కల్లా గ్ర ల్లోలితమైయుండదు, నొాయిబాబొ 

టన ప్ర్టియందు ఉండిపోవుట ఎ సురశీతతమము, ఆయ 

నతో ఇిప్పకుండా బయలు దేరినవో వాశేముప్పును ఆహ్వానించి 
నె త్త్పై బెట్టుకొందురు. దీనికి అబ్దుల్ రహీం షంసుద్ది౯ రంగారి 

అను భక్కుని విషయం (పస్ఫుట తార్యా-ణము, అబ్దుల్ ఇట్లు 

నుడువు చున్నాడు: 

చెప్పకుండా బయలుదేరిన దానికి శాస్తి 
(1918లో చేను ఠాణాలో నివసించుచుండగా ప్రేగు వచ్చి 

నది బహుశః వీద్దీకిగాడ ప్రాకీనదనుకొందున్ను, ఒక్క నెలగా 



గురుదేవుడు 70. 

నా భార్య ఏదో ఒక వ్యాధి వీడితగా నుండినది. గొంతునాచి, 

దవడలు. ఉబ్బి ఏ పదార్థమునుగాని (గుక్కె-డు లోపలికి తీసుకో 
లేక యుండినది. మందు తినుచుండినా అది పట్టినట్లు లేదు; నయవమా 

కాలేదు. (పక్క-యింటి "పెద్దమనివీ. - అర్, జి, గుప్త అను అధి 

వక్క షిర్డి కి సాయిబాబా దగ్గరకు తీసుకొని పొమ్మని హిత 

వాక్యము పలికినాడు; ఆయన తప్పకా దీనిని కుదుర్చుశని ఊరట 

బలికిసాడు. 

“వేము బయలుబేళేనాటికి ఆమెకు యేదీ (మింగుడు 

పడలేదు. ఇగట్సురి చేరేసరికి ఆపె టీ _తాగగలిగినది నాశిక్ 
రాగానే ఏదో కాస్త తినగలిగినద్వి ఇది ఒక శుభసూచన! అది 

మొదలు నివారణ మహాోవేగముతో సాగినది, వీరి చేరగానే 

మన్జిద్ కు పోయి సాయిబాబా (మోల వంగి నమస్క-రించితిని, 

నేను వచ్చిన పని చెప్పగా విని, నా భార్యను తీసికొని రమ్మన్నారు, 
“ఆమెను తీసుకొనిపోతిని, ఆపె ఆయన శెరగినది, బాబా 

తన కుడిచేయి ఆపె తలపై బెట్టి “ఖుదా అచ్చాకరేగాి (దేవుడు 

బాగు చేస్తాడు) అన్నారు. ఆయన అడుగక పోయినను రూపాయా 

పావలా ఆయనకు యిచ్చితిని దానిని ఆయన తీసుకొని, విభూతి 

"పెట్టి. అక్కడ నేను రెండు గంటలు ' మా(్రమే ఉంటిని, 
నౌ భార్య కంథవాయున్ర మహావేగంగా నివారణమగుచుండినది, 

అందువల్ల మేము బాబాతో చెప్పకుండానే బయలు జేరినాము, 

ఆయన మాత్రం మమ్ము పోవద్దని చెప్పినోరు, కాని నయమగు 
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టచే బయలుజేర వలెనని బుది పుట్టినది; ఆ (వరణతోనే బయలు 

'జేరనామ్యు అపరిచిత నూత్న (పచేశములో, అనసరమైన జాని 

కంకు ఎక్కువకాలం ఉండటం నౌకు యిష్టంలేదు; దీనికితోడు 

నూ ఆవిడ రెండేండ్ల చంటి బిడ్లను చంకన బెట్టుకొని వచ్చినది. 

“మేము వచ్చిన టాంగా యింకను ఆ (గ్రామమునందే 
యుండినది, ఆ బండినే మాట్లాడుకొని, ఆరు మె శ్లలోనున్న 

కోపర్గాం రై ల్వేస్తేవనుకు బయలు జేరినాము, మార్గమధ్యము 

చేరేవరకు బండి యిరుసు నిరిగినది అటు ఇటు గాకుండా 

సగంలో యిరుక్కొ-నిపోయినాము, అప్పుడు రాతి పడి గంట 

లె నది రాకపోకలు లేక బాట మాటుమణిగి పోయినది. ఆ అస 

రాతి వేళ మేము ముందుకుగాని, వెనుకకుగాని నడువలేక పోయి 

నాము, మౌార్షమంఠతా గాథణాంధకార మలముకొని, నిర్ణనత్వంవల్ల 

భయానకమైనది, చలిగాలి అంగకముల నమలివేయుచుండినది, 

వీటి అన్నిటికితోడుగా ఆ (ప్రదేశమంతా దారిదోపిడి గాండ్ర 
మయమన్న సంగతి జ్ఞ ప్రీ కివచ్చి మనస్సును 'బాధింప జొచ్చినది, 

సాయిబాబాను గారవించక చేసిన అవివేకమునకు పళ్చాత్తాప 
పడినాము. 

“ఇట్లు ఆ భయంకర మార్ల ర్లమధ్యమున రెండు గంటలు 

గడచిపోయినవి. దూరాన బండి కదలిన అలుకుడు వినిపించి, 

[క్రమేణా ప్రన్ఫుట మైనది. ఒక బండీ దగ్గరకు వచ్చుచుండినది, అం 

దుండి ఒక కంఠ ధ్వని “రాణ్రానుండి వచ్చినాత్తదెక్కడ? అని అరోఛి 
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నది. నన్ను పిలిచినది ఆ బండివాడే! అంతట నేనే ఆళాణావాసినని 

చెప్పి మొ దీనావస్థ నెట్లు 'తెలిసిఫొని ఆ అసాధారణ అకాల తీణ 

ములో అక్కడికి ఎట్లు రాగలిగినావని అతనిని అడిగినాను, 

అతడు “సాయిబాబా పంపినారు _ అన్నాడు 

“ఎందుకు?” 

“మిమ్ములను కీసుకొనిరాను” - అన్నాడు, 

“ఆ తర్వాత, మేము ఆ వచ్చిన టాంగాలో ఎ శీ , తిరిగి మ్ర్టి 

చేరినాము. అప్పటికి ర్యాతి రెండుగంటలు దాటిపోయినదిి బాబా 

మన్జిద్ లో మా కొరకు కనిా పెట్టుకొని కూర్చుండియే ఉండినారు, 

నును చూడగనే “అనుజ్ఞ లేకుండా పోయినందుకుగా యా 

వసలన్నీ పడినారు” అన్నారు. | 

“నేను అంగీకారనూచకముగా తలవంచి కమాపణ వేడు 

కొన్నాను, మమ్ముల ఆ మందిరములోనే విశ్రమించనని బాబా 
పోయి (ప్రార్థనామగ్నులెరి. (పొద్దుననే ఆయన ఉోరిలోనికిపోయి, 
కవళమెత్తుకొనివచ్చి, తాము ఒక రొశ్లుతిని, మిగత మాకిచ్చినారు. 

అప్పుడు నా భార్య బాబా యిచ్చిన ఆ ఫునపదార్థమును లిన 

గలిగినది, ఆ తర్వాత మమ్ము పొమ్మని సాగనంపినారు, నాకు, ర 

యూత యిది ఒక్క-చు! అయినా నాకు సాయిబాబాపట్ల గాఢ 

తర భక్తి కదిరినది. 

బాబా సర్వంజ్రర్యామి 

ఇట్టి గురుతులు మహిమలు, నివారణలు సామాన్య 

11 
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(పజలను బాబా సన్నిధికి ఆకర్ణి Qచినవి. కొని ఆయన సన్ని ధాన 

మున స్థిరావాసమేర్పచుకొనిన భక్తులు మా|క్రము ఆతోన్న తికి, 
విజ్ఞానమునకు, ఆభ్యాత్మికోన్నతికి మాత్రమే ఆ మహాక్ముని 

సేవించుచుండినారు. ఈ బోధకు యా మార్లోపదేశమునకు 

భక్తులు పిర్చీకి పోవ నవసరముగూడ లేవండినది. “నేను శేవలము 

వీరి యందుగాని, యా కాయమునకుగాని బద్దుడనై యుండుట 

లేదు. నేను సర్వంతర్యామిని, నన్ను ఎక్క-డుండి ధ్యానించినను 
నారి ఎదుట ఉందును అని సాయిబాబా చెప్పుచుందురు. 

బాబా భౌతిక కాయముతో ఎన్నడును షిర్టీని వదలి 

పెట్టిపోయి యుండలేదు. ఒక భక్తుడు తన కొడుకు [వె వాహిక 
ముహూరానో సాయిబాబాను రమ్మని (హైర్థించినాడు. దానికి 

బాబా “భయపడబోకు; నీను నన్ను తలచినంత మా(తాన నీవె 

క్కడ ఉండినను నేను నీ దగ్గరనే ఉందును అన్నారు. అతడు 
దినితో తృ ప్రిపడక, యింకా బలవంతం వేసినాడు; అప్పుడు బాబా 

ప. లేనిజే నేనేమో చేయలేను అని (ప్రత్యు త్రరమిచ్చి 

తొలగ [దోచుకొనిం, 

బాబా (పసాదములలో ఆధ్యాత్మికోన్న తియే రు 

వరము. రావుసాషాబ్ వా జె, గాల్వళ౯కర్ అంటారు: “భాభా 

నా తలవై చేయి పెట్టినవో నాకొక అపూర్వ అద్భుత అనుభూతి 

కలిగెడిది దాని ప్రాబల్యము ప్రన్ఫుటము. ఆ దివ్య స్పర్శతో 
నేను గాఢవిన్మ తి లోబడి చాహ్యమునెల్ల నురచి అత్యంతానంద 
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తన్మయావస్థలో మునిగిపోవుదును. ఇట్టి ప్రహృష్టస్థితి తర్వాత, 

నేను అత్మవీషయక వాంఛలతో జీవితమును గడుపసాగుదును, 

ఆవల నొ మానసిక పరివ ర్లనమున ద్వితీయ ఫుట్టము 1982 లో 

సంభవించినది. అప్పటికి సాయిబాబా నిర్యాణ'మొంది పదునాలు 

'గేండ్లు గడచిపోయినవి, ఒక నిశీథమున గాఢ స్వప్నములో నాకు 
సాయిబాబా సాహొత్క-రించి, ఏమి కావలెనని అడిగిరి. నాకు 

అన్యమువలదు - _దెవిక (వేమభిత. బెట్టుమని కోరితిని, బాబా 

అడిగిన వరమునిచ్చి అంత ర్హీ తుడెనారు, అది మొదలు నేను 

భ్యానమునందున్ననుు చదున్రకొనుచున్నను మరియే యితరపని 

చేయుచున్న ను అప్పుడప్పుడు అలౌకిక పవిత్ర (వేము రసము 

నా మానసమునుండి బుగ్గపడిపారును,” 

నిరంతర సాన్నిధ్యము 

చాహ్య మహిమలతో, విపరీత న రనముతో భాబా 

కలిగించిన భావపరంపరను సమానీకృత మొనర్చుటకు యీ ఉదం 

తము వివరించి యీ అధ్యాయమును ముగింతును, రావుబద్దూర్ 

ఎన్, బి. ధూనుల్ _ ఒక (బ్రాహ్మణ అదధ్గివక్త _ వెల్ల డించు 

అనుభవమిదిః 
“సాయిబాబా విషయక అనుభూతులను'ార్చి నన్ను 

(ప్రశ్నించినప్పుడెల్ల నాకొక పెద్ద సంకటము కలుగుచున్నది, ఎందుల 

కన '. అహర్నిశలు అనుతీణము ఆయన సన్ని థానమున ఆయన 

పీమవిభూతిని నేను అనుభవించుచునే యుందును. ఎంతటి స్వల్న 



84 సాయిభగవానీ 

తమ మైనను నా జీవితానుభవములలో వదిగాని ఆయనకు సంబం 

ధను లేనిదేలేదు. నా జీవితాంశము ప్రతిది సాయి ఆయ త్తమని 
నౌ (ప్రగాఢ విశ్వాసము. ఇక (ప్రత్యేకముగా బాబా (ప్రాబల్య 

' మునుగూర్చి నా అనుభవముల వివరింపవలెననుకే దువ్య-ర విష 
యము, కాని, దీనిని యితరులందరు విశ్వసించి నా విశ్వాసముల 

మాస్యపరతురని నేనెన్నడు ఊహించను; అంత మూతాన దానికి 

నేను సరకుగొనను, ఇంతకును ప్రజల అవిశ్వాసమే యితరుల 
భవముల వెల్ల డించుటకు ఒక (ప్రబల (ప్రతిబంధక మగుచున్న ది, 

ఈ అనుభనములెల్ల స్వకీయములని, ఇవి నిజ ఐహిక ఆధ్యాత్మికో 
పశ్చతికి (పసాదింపబడుచున్న 'వేగాని బయటి |వపంచానికిచాటను, 

తన శక్తిని ప్రక్రటించుకొనుటకు ఉద్దేశింపబడలేదని (ప్రతి భక్తుడు 
నమ్మి 'అనుభవించుచున్నా డు. చోబాను అరము చేసికొనుటకు 

(శేస్టతమ మార్గము - సాధకుడు ఆ విభూతిని ఆతాదాత్మ స్టమును 

స్వయనుగ అనుభవించుట ఒక్క-కు! బాబా ఎక్క-డికి పోయి 

నారు! ఆయన సజీవుడై నేటికిని కర్ళాద్యుక్కు డె యున్నారు, 

నిజానికి, ఆ మహాపురుషుని మహోసమాధిని ముందటికంశు 
యిప్పుడే ఆయన శక్తి కి కర్మలు _ సచేతనములై సాంద్రములై 

ప్రకాశితము చేయుచున్న వి. నిజముగా విశుద్ద బుద్ధితో కామించిన 
(పతివ్వక్తి కి నేటికిని ఆయన శకి క్పిసంబంధమున్సు, మాహాళ్ళ్య స్పర్శను 

నెంటనే పొందగలుగుచున్నాడు. కాని అట్టు స్యానుభవము చేత 

గాక ఎవరివల్ల నో యొ అనుభనములపొంద యత్ని ంచినవానికి 

లభించునది మాత్రము వెలతక్కు-వ సరకు, 
భాాాక్తాదెతత తన్నో 



3. హిందూ ముతనుం = ఇన్లాను 

మత సామరస్యబుద్ది 

(శ్రీ సాయిబౌబా ఒక్కో-క్క-ప్పుడ్కు తాను భ ర్త కబీరు 

అవతారమని వె ల్లడించేవారు, 15.16 శేతాబ్రముల నుధ్య వెలసిన 

ఈ కవికి _ ఈ వ్ హిందూ ముస్టిము భ క్రులుండిరిి వారి 

వారిక్కి వారి వారి. మతోప'బేశములనే యీ నిజాని బోధించు 

చుండినాడు, లదే సాయినాబాగూడ గరపిన అ ధ్యాత్మీకవిద్య, 

ఆయన స్వయముగా యీ రెండు మతములలో చేనికిగాని ప్రల్యే 
కముగ అంట బెట్టుకొనియుండలేదు, ఆయన ఆశ్రమమును వీర్టిలో 

ఒక ముస్లిం ప్రార్థనాలయములో నెలకొల్పుకొనినారు, తయన 

జపించిన మంతీముల్సు ఆలపించిన సో త్రములన్ని యూ బ్రస్థాము 

నకు జెందిన పారనీకము . అరబ్బీ భాషా సూ క్రులేగాని హిందూ 

మతమునకు సంబంధించినవిగావు, కాని, ఇన్దాం ఆదేశానుసారముగ 

నమాజు బోలా అరుదుగా చేసేవారు; కొందరు శిష్యులు ఆయన 

నమాజు చేయుటను ఎన్నడుగాని మాచి ఎరుగరు మరికొందరు 

పర్వదినములలోను శనివారములలోను అప్పుడప్పుడు యీ ప్రార 

నముచేసే నారందురు, శనివారమన్న బే (పక్నీ;' ఏలనన = మహ 

న్ముదీయులకు శుక్రవారము (జామ్మ) సంఘీయ (ప్రార్థనలకు పవని 

(త్రిము _ (పథానము, తన హీందూ భ క్రులలో అధిక సంఖ్యాకుల 
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వలెనే ఆయన శాఖాహార, వారు ఆయనను ఒక హిందూయోగి 

వలె, ఒక హిందూ చేవతవలె పూజించి ఆరాధించినారు. ఇంతే 

గాదు, పదేపదే ఆయన తన హిందు గురువును స్మరించి హిందూ 

(శ్రుతి స్మృతి వాక్యముల వివరించి హిందూ 'దేవతలనే మహిమ 

పర చేవారు, 

మతములమార్చు నిషేధిఠిచిరి 

కాని ఆయన తన భక్తులను య రెండు మార్గములను 

వీకము చేయమని కోరలేదుగాని ఆ రెండు వర్షములమధ్య 

సహనము సుహృద్భావములను మా(త్రమే వాంఛించినారు, ఇంతే 
ఆయన కోరిన గురుదవీణ! తాను నమాజు చేయకపోయినను, 

తన ముస్లిం శిష్యులను చేయమని ఆ దేశించేనారు ఆయన మతేము 

(ప్రకారము ఆ రెండు మతములుగూడ సన్మార్షములగుటచే ఒక 

మతమునుండి ఇంకొదానికి మారుటను ఆయన ఎన్నడూ అంగీ 

కరించలేదు; జన్మాదిగా ఒక వ్యకి అలవాటుపడిన పద్ధతినే అవలం 

వించమనేవారు. ఒక హిందువు ఇస్తామును స్వీకరించి, బాబా 

మనస్జిద్ కు వచ్చినాడు బాబా అతని ముఖముమోద 'బౌగా 

సరచి “ఓ! అయితే నీవొక కొత్త తండ్రిని సంపాదించుకొన్నా 
వన్నమౌాటి అని అరచినారు. 

సౌజన్య చిహ్నముగా బాబా తన హిందూ ముస్లిం 

శిష్యులను ఒకరి పండుగలలో ఇంకొకరిని పాల్గొనమని (ప్రోత్సా 
హించేవారు. ఇది యీ 'చేశంలో సాధారణము. ఒక ముస్లిము 
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ఫీందూ చేనత నారాధించక పోయినను వారి ఉత్సవములో 

పాల్గొనును ఇళ్లు హిందువుగూడ నడచుకొనును, శ్రీరామనవమి 

ఉత్సవమునాడు హీందువులు తవు పాటలు పొడుకొనుచు, మధ్య 

మధ్య ఖురాకాపరీఫ్నుండి కొన్ని సూరాల పఠింపజేయుదురు, 

కొన్ని పర్వములలో ముస్లిములు సాయిబాబా పాదుకలను చప్ప 

రములో బెట్టి ఊరేగింపు చేయుచుండ హిందువులు ఆ ఉత్సవ 

ములో పాల్గొందురు, 

ప్రత్యేకమైన ఉపదేశనూక్తులు శేకనే, (శ్రీ సాయిబాబా 

(వత్యతసన్ని ధి ప్రభావమే పరహి కేచ్చనుు సవానమును సహృద 

యమును (పభవింస జేయగలిగియుండినది, దీనికి ఉదాహరణము -_ 

అబ్దుల్లా అను ఒక పఠాను ముసల్మానుని ఉదంతమే! ఆయన 

కథనమిది;__ 

ద్వేషించిన మనను (సేమించినది 

నా చిన్నతనములోనే పెపానర్ (పొంతాన స్వ(గ్రామము. 

తారొబజెల్లా వదలితిని, నన్నుచూవే దిక్కే-లేదు, వాజ్ యాత్ర 

చేసి పవ్మిత తీర్గాలెన మకౌ్య- - మదీనాపట్టణములను చూడవ లే 

నని కుతూహలపడినాను. [క్రమముగా దథీ.శాపథమున మన్మాదు చేరి 

తిని, అక్కడ ఒక అభిమాని సులభంగా బొంబాయి చేఠమార్గం 

చెప్పి, అక్కడనుండి మక్కా- బయలుదేరవచ్చునన్నాడు. ఇంకొ 

కరు = మీ్చీ లో ఒక మహానుభావుడు _ సాయిబాబా అని ఉన్నా 

రని ఆయన కరుణించినవో ఫకీరులక కనకనర్థ ము కురియుచుండు 
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నని, నా అదృష్టముపండినచో ఆయన నన్ను ఆయా(త్రకు పంపవచ్చు 

నని ఆశాజనక వృత్తాంతమును జెప్పినాడు, నేను తిన్నగా ష్ర్టి 

వెళ్ల నాను, 

“అచట మన్జిద్ ద్యారం చేరగానే, కడపలో సాయిబాభా 

నా కుదుట (పత్యితమైనారు.! మా రెండు భూపులు కలుసు 

కొనినవి! వెంటనే ఆయనే నా గురువని హృదయమునకు స్ఫురించి 

నది. అక్కడనే నిలిచిపోయితిని, నాకు యితర ఫకీరులకు వలెనే 

మృష్టాన్నము లభించినది అచటనే స్థిరావాస మేర్చరచుకొని 
సుఖజీవనం గడపవలెననుకొంటిని. ఇది జరిగినది 1918లో! అప్పటికి 

నేను యింకను జాల్యావస్థలో నే ఉన్నాను; జీవిత గురుతరభార 

వహనమన్న యేమిటో నాకింకను తెలియలేదు. అయినప్ప 

టికిని, బాబా సాన్నిధ్యము, ఆ మందిరావాసము నా మానసిక 

దృక్సథమున (ప్రస్ఫుట భేదమును వర్పరచినవి. మొదట షిల్టీ 

చేరునప్పుడు హిందువులు నా ఆగర్భశళత్రువులన్న భావముండినది. 

మూడేండ్ల బాబా పరిచర్యా నంతర ము ఈ యానర్చ్వానలను 

ఆరిపోయినది; వారు నా సోదరులన్న తలపు కుదురుకొన్న ది?) 

అచట అన్ని వన్షాలమధ్య సామరస్యము సదా వెలసి 

యుండకపోవుటగూడ సహజమే! హిందువులు సాయిబాబాను 

పూజించుట అనునచే ముస్లి ములకు గిట్రలేదు అందులో యీ 
కాఫిీరులు తమ పవిత్ర (ప్రార్థనాలయములో యా అవచేష్ట 
ఛేయుట అనునది వారి భావసారళ్యమునకు (ప్రబల (పతిబంధ 
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కై; జరుగుచున్న అపకారమునకు అపాఛారము కలివినట్టయినది 

వారికి, 

ఇస్తాం సిద్ధాంతము 

ఇస్టాం విశ్వాసము (పకారము ఖుదా ఒక్క-డే పూజ్యుడు; 

ఈ (పపంచ సర్వస్వమును_ ఆయన శూన్యమునుండి సృష్టించి 

నందున సర్వజీన్రలు ఆయనయందు ఛూన్యత్వము నొందియుందురు, 

సృష్టిద్వి ముఖము 
ఇక హిందూమతము (ప్రకారము _ ఈ. (బ్రహ్మాండము, 

యిందలి చరాచర భూతకోటి సర్వస్వమును ఆయన ధరించిన 

రూపాంతరమేనన్కి అణువు మొదలు అజాండము .వరకు ఆయన 

ఆవివకాతియేననియు, ఇట్లయ్యు; ఆయన అనావిర్భూత సత్య 

స ఎట్టి నూర్చుగాని కలుగదనియు |పతిపాదితము, భగవానుడు ' 

శూన్యమునుండి (ప్రపంచమును సృష్టించినాడన్న ను, దై వయాథా 

ర స్టమును మరుగుపరచిన మూయావిష్క_రణమే యో సృష్ట గాని 

అన్యము కాదన్నను సమానములే అగుచున్నవి, ఈ రెండు 

ఇదం దంల ఒకే సత్యముయొక ,- “రండు ఆకృతులు; ఒకే 

విషయమును రెండు విధముల చెప్పుకే య/సచున్నది. భూతల 

(పాణికి 'జేవుడిచ్చిన యభథార్థస్థితికంకు అన్యములేదు కాబట్టి, 

అతని జీవనసారము అతని వా స్తవికత ఆ పరమ సత్యరూపమే 

అయిన్రండవలెను;. ఇజే భగవానుడు! ఈ సత్యముదప్ప అన్యమే 

లేదు. నిజ వ్యష్టి అభావత్వమును నిరూపించుకో గలిగినందువల్ల నే. 

12 
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దీనిచే మధ్యమయుగ _కె) స్తనము ఆత్మానవగణనమన్న ది - భూతల 

జీవి అయిన మానవుడు నిజస్వరూప మైన డై వాంశసారము యొక. 

విశ్వత్వ అనని అనుభవించ గలుగుచున్నా జు, కాబట్టి పురు 

షుడు అత్మీయ పరమార్గమార్గమును కనుగొనినవో, 'జీవ్రనితోడి 

నిజ అనన్యత్వమును సేరాకారస్థితిని ఫొందుచున్నా డు. ఈ స్థితికి 

మానస శ్వా స్త్రముతో సంబంధము లేదు. ఇది బుద్దీం ద్రియమును 
దాట్సి పరమ అస్తిత్వ మూలము నంటును, దీనినే యవనులు _ 

“నిన్ను నీవు తెలుసుకో” _ అని అన్నారు, వను'క్రీస్తు “నేను నా 

తండి ఒకకు) అన్న దాని అర్గముగూడ ఇదే. దీనిని మున్ముందు 

గనే (గ్రహించిన హిందువులు, అట్టి నన మానవుని 

దేవునిగా ఆరాధించుచున్నా రు, శీవలమే క్ సిద్దాంత ఇ నాక్యో 

మునకు నాచ్యార్గమును మాత్రమే (గ్రహించిన ముస్లి ములు దీనిని 

మూర్తిపూజ్క లేక విగ్రహారాధన మంటున్నారు. కాని వాస్తవ 

ముగా 9ది అట్టిది కాదు; ఇది ,దెవేతరము నారాధించుట కానే 

కాదు; సై పెచ్చు - ఆరాధకుని ఇంకను కప్పియున్న _జెవేతర బుద్ది 
ఆవరణమునుు మాయను యా ఆరాధ్యమూర్తి నాళనము చేసిన 

దని గురి ంచుటకుగూడ సహాయపడుచున్నది, 

సూఫీమతము 
మవామ్మదీయులలో విలక్షణ అ ధ్యాత్మికజ్ఞానురై న సూఫీ 

లకు యిదంతయు సులభముగ గ్రాహ్యామగుచున్నది, సూఫీలలో 

ఇభాలమంది నవుహోమహాులు, న దనురునలు గలరు. హిందువులు 
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బహిరంగముగ (ప్రవచించు సత్యముల ఏరు రహస్యముగ బోధిం 
తురు, కాని భాతిక వాసనాంధుబై న సామాన్య మహమ్మాదియు 

లకు యోాసత్యము అవగాహాము+కాదు, వారి|పకారము యీ రెండు 

దృక్పథములమధ్య అలంఘ్య మగు జలరాశియున్న ది; అందువల్ల నే 

హిందున్రులను వీరు బహుడై వారాధకులని, మిగహారాధకులని 

'వేరుబెట్టుచున్నారు. సూఫీ మహాకవి - అల్ హూల్లాజా ఆనంద 

తన్మయావస్థలో" “అనల్హక్) _ నేనే సత్యము అని బూెటేనాడు, 

(వాక్ అనగా సత్యము, దేవుడు సత్యమన్నది ఒక దివ్యనామము, 

ఇస్తాం ధర్మము (ప్రకారము ఇది డై వదూషణమని ఆ తున 

he గావింపబడినాడు, శౌని యిందలి అంతరార్థమును 

సూఫీలు [గ్రహించి ఆయనను నేటికిని పూజుచుచునేయుస్నా రు, 

ఇంకొక సూఫీ - అబుసయ్యద్ “మరా అంగీ (కింద అల్లా దప్ప 

అన్యములేదు” అన్న అభావరూవేణ బ్రస్లాం భర్మళాస్రు సీమల 

లోనే. నిలువగలిగినాడు. నేటికిని పఠింపబడుచున్న సాధారణ 

సూఫీ ప్రార్థనావాక్యము - “దేవేతరమైనో సమస్తమును కమించ 

మని నా యందున్న చేనుని (ప్రార్థించుచున్నాను” అని యున్నది, 

ఇదే హిందువుల “అహం (బహ్మ్టీస్మి” “మయి సర్వం ప్రతిస్టితమి 

అన్న అడై సఏతభావము, 

బాబా ఆరాధనము 

సాయిబౌబాయొ శ్ హొందూవి ధాన సంపూజనము, 1908లో 

ఆడంబర రహితముగా, తెలిసీ జెలియని ఒక నాలుగేండ్ల బాలునిచే 
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(పారంభించబడినది. అతని సోదరి ఇట్లు ఆ ఉదంతమును వర్ణ ంచు 

చున్నది; “నా తమ్ముడు - బాబురాన్ర అను నాలుగేండ్ల పిల్ల 

వాడు (పతి ఉదయము సాయిబాబా మందిరమునకుపోయి, ఒక 

పువ్వు ఆయన తలపై నుంచి, పాదములకు నమస్కరించి వచ్చు 

చుంజేవాడు. ఇంతకుముందు ఎనరినిగాని అది చేయనీయలేదు 

బాబా. దీనితో (శ్రీసాయి సద్దురు నిత్యారాధన (ప్రారంభమైనది. 
విగహారాధనము 

హిందూ ఆలయాలలో దేవతలను ఫూజించుటను 

చూచిన ఆ బాలుడు కిశుసవాడానుకరణ (పవృ తి (వేరకుడె యీ 
జ అటి నూ 

పూజా విధానమునకు మూలమై నాడు, అది మొదలు పూజలు 

(పబలి శాస్తోక్ష విధానముగ నియమము దప్పక నిరంతరాయ 

ముగ ఒక విగహమునకువ లె బాబార్చన సాగివచ్చినది, విజానియెన 
లు య 

య్ పాందువుగాని వ్మిగహమే దేనుడనునంతటి మూఢుడుగాదు,; 

గ్ వ జ 9కే ఏ క్యాథలిక్కు స్ వ్రనుగాని, (పభువు దివ్య వ్మిగహ 

మునుగాన్మి ఆయన (ప్రవచన పుణ్య (గంథమునుగాని దేవుడని 

భావించడం, నిరాకార నిర్లుణ పరమాత్మను ఊహించి, హృదయ 
వీకథమున నిలిపికొని అరాధించగలిగిన ఆత్మశక్తి మానవులలో 

వళొదిమందికి మా[త్రమేగలదు. విగహారాధనమునుగ ర్హించేవిమర్శ 
“ది Cay 

కులకు మూత్రము ఇది సాధ్య మైయున్న దా! సామాన్య పొందును, 

భ్ గవద్విభూతి రూపాంతేర మైన ఏదో ఒక అక ఫ్రతీన్సి ఆయన గుణ 

మహిమ ద్యోతక మైన ఒక దశను ఒక శక్తి రూపమును (ప్రద 
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ర్శించు చిత్రమునో విగహామునో ధ్యాన లక్యుముగా కుదుర్చు 

కొని అందు మనోవాక్ట ల లగ్నముచేసి ఉపాసనా సౌలభ్యమును, 

సాధనను వొందుచున్నా డు, అట్టి ధ్యాత [క్రమేపి నిరాకార (బ్రహ్మా 

మును సామోత్క-రించుకో గలుగుచున్నాడు, అది యీ జన్మమున 

సాధ్యము కాకపోయిన ఆగామి జన్మలో యీ యత్నము సఫలీ 

కృతము కాగలదని (ప్రతి హిందువు ఏిశా(సము, 

భగవద్దీతః “పురుషుడు ఏ రూపమును ఆరాధీంచినను 

అతడు నిజముగా నన్నే పూజించిన వాడగుచున్నాడు అని 

ఉద్ధోమించు చున్నది. * శాస్ర సాంప్రదాయిక పూజా విధాన 

ములో అభిపేకము అర్చన ఫలపుప్స ధూప నె వేద్యాదులు 

విగహములకు అర్సింపబడుచున్న వి. సిద్ద పురువునికంకె అకీతుడు, 

సరమాత్మతో ఐక్యము సాధించిన మహాసాధకుడు యిట్లు పూజింప 

బడుచున్నాడు, ఇట్టి యోగులు పరమేశ్వరుని ఆవిష్కత సచేతన 

రూపములని వుహినుసరుపబశుచున్నా రు. 

వీరి లో నివసించిన ముస్లి ములలో అందరు దీనిని ఆమో 

దించి హారి ంచలేక పోయినారు; అందులో ఇది ఒక మన్జిద్లో 

జరుగుటయన _ మతాపచార మనుకొొన్నా రు, కాబశ్లే (క్రమేణా 

పిందూభ' క్షు కులే అత్యధిక సంఖ్యాకులె నారు, అప్పుడప్పుడు అడ్డం 

కులుగూడ జరిగేవి, ఒక రోహిల్ ఖండ ముస్లిము ఉదయా స్త 

ష్ యద్యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీ మదూర్దిత మె వవా, 
తత్త దేవావ గచ్చ త్వం మమ శేజోంశసంభవమ్, ౧౦, అ. il, 
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మానములు సాయిబాబో దగ్గరనే వుండి ఆయన పాదసన్ని ధిని, 

పునీత ఖురానును పారాయణము చేయుచుండేవాడు. మధ్యాహ్న 

సమయములందు మన్జిద్ లో హిందూ మేళములతో పూజలు 

జరుగుట అతడు సహించలేక, నిరోధించమని సాయిబాబాను 

కోరినాడు. దీనికి బాబా ఒక చిరునవ్వు వెలయించి: “అదంతా 

గూడ అల్లాయే) అన్నారు. 

ఒక ఉదిక్తుని నిర్వీర్యుని చేయుట 
ఇది అతనికి విడివడని చికె-నది. ఆ వాతభాగ్యునికి, 

శీ బాబా ఇస్లాము మతమునకు విద్రోహ మొనర్చుచున్నాడని 

ఆవేదన జనించినది; దీనికి (ప్రతీకారము చేయవలెనని దృఢ సంక 

ల్పము చేసుకొనినాడు. ఒకనాడు సాయిబాబా ఒంటరిగా బయ 

టికి నడకకు పోయినప్పుడు, ఆ రోహిల్లా ఒక బడితను వెనుక 

దాచుకొని ఆయన వెనువెంట నడచుచు సమయముజూచి 

బాబాను పడగొట్టివేయవ లెని అనుకొనినాడు. అతడు చేయి 
ఎ త్తబోవు తణాన్సికి సాయిబాబా 'వెనుదిరిగ్సి అతని ఎడమ మణి 

కట్టును పట్టుకొని, ' అశ్హు ఆతనిని చూచినారు. ఆయన దృ్భృప్టి 

"తె శె వ్యకి క్ ఆగలేక ఆ మొరటు మానిసి నేలకు కూలిపోయి 

నాడుఏ అంగముగాని కదిలించలేనట్లు అతనికి నిస్సత్తువై పోయినది, 

లేవలేక పోయినాడు, ఎవరో ఒకగు వచ్చి అతనిని “పెకి లేవదీసి 

నారు. అవల కొన్ని దినాలకు మంచిగా బాబా దగ్గరకువచ్చి 

అయన అనుజ్ఞ పుచ్చుకొని వెడలిపోయినాడు, ల్లది'ఆతని మేలుకే! 
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ఇంకొక సమయమున, మిర్ జమ్ము౯ అను కృంకొక 

ముస్లిము అర్థ రాతి సమయమున ఉన్నట్లుండిలేచి, తన క త్తిదూసి 

హిందువులు బాబాను పూజించి ఆయనను 'చెజచివేయుచున్నా 

రన్కి కాఫీరుల కుత్తుకలు కోసివేయను అనుజ్ఞ యివ్యవుని అరచి, 

ఉచేక ౦తో గోలచేసినాడు. సాయిబాబా అతనిని శాంతింపజేసి: 

“ఇందులో విచ్చి నాది; వారు నన్ను అట్లు పూజించుటకు బాధ్యు 

డను నేనే కాబట్టి దీనికిగా నీవు ఎవరిగొంతుల నెన కోయ వలసి 

యున్నచో, మొదట నా గొంతుకోసి అవల యీ కార్యమునకు 

ఉపషకమించుము అన్నారు, 

హిందూమత. పరిపక్వత 

ఇక్క హిందువులకు పరమత సహస మనునది సులభి క 

సాధ్యమైనపని, వారి మతము వివిధ సిదాంతములను, వివిధ బైన 

నాన్ని ధ్య మౌర్షములను అంగీకరించుచున్న ది. ష్ స్తవ ఇస్తాం 

సూత్రములలోవలె యిందు వారికి పరస్పర వై రుద్ధ స్టములేదు, 
(పతి ఉపాసన వమౌార్షముగూడ వివిధ వ్య కుల మానసిక త త్త రము 

నక్కు బుద్ధి వికాసమునకు అనుగుణ్యముగ నుండునందురు హిందు 

వులు. అందువల్ల నే యితర మతములలో చూపబడిన మార్గముల 

నెల్ల అంగీకరించుటకు హిందూ హృదయము పరిపక్ళమై సులభ 

ముగ [గ్రహించ గలుగుచున్నది, హీందూభ కులు సాయిబాబా 

యందు వెలసియుండిన దివ్యపురుమని ఆరాధించినార్వు ఇక ము స్టీ 

ములు అట్లుచేయ లేకపోవుట వారి దురదృష్టముమా।త్రమే! ముస్లిము 
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లలో వలెనే హిందువులలోగూడ మతోో[దికులున్నారు గాని, 
హిందువుల మతోస్మాదము తీవ్ర రూపమును దాల్చలేదు. గురువు 

ముస్త్రి ౦ అయినంతమా(తాన పూజించనివారికి అపకారమేగాని 

ఉపకారము జరుగలేదు, ఇట్టి పూజా నిరాకరణములు చివరకు 

ఎట్లు అపనయింపబడినవో యింతకు ముండే వివరింప బడియున్న వి, 

[కింది కథ బాబా నిగూఢ వాజ్నియమ న. 

చెప్పుచున్నది, 

బాహ్య పారుష్యము 

మేఘుడను (బాహ్మణుశు భక్తుడై నను అకుటిలాత్ము డైన 

అవివేకి అనవచ్చును. డెపుటీ కలెక్టర్ _ హెచ్. వి సాథె యితే 

నిపె |క్రీతిగొనినాడు. అతనికి కొన్ని మంత్రముల ఉపదేశించి, 
బరూచాకుపోయి, అచట నర్మదా తీరస్థ శివుని పూజించి రమ్మని 

నాడు, కొంతకాలమైన తర్వాత సాఖె “సుఘునితో సాయిబాబా 

పరమశివుని అవతారమనిచెప్సి వీ సిర్చికీపోయి ఆయననుగూడ కొలిచి 
,రమ్మునినాడు,. మేఘుడు బయలు బేరినాడు. నై ల్వేస్తేషనులో 

మాటమాటలో సాయిబాబా ముస్టిమని తెలిసికొని, అట్టి 

మ్లేచ్చునికి పాదాశ్రాంతుడగుట యన్న భావముతోడనే విభ్రమ 
విప్వాలుతై_ తిరిగివచ్చి '' యీ డై వదూషణ కార్యమును తన 

తలపై రుద్దవద్దని సాఖేని ప్రాభేయపడినాడు. కాని సాఖే పట్టు 

వీడనందున, యిష్ట్రలేకన్నను కష్టంవిరాద అతడు పీర్తీ క్రి య. 

నాడు. అతనివెంట సాథిగూడ కదలి వెళ్ళినాడు. 
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మేఘుడు మన్జిద్ చేరకముందే బాబా శేకలు వేసీ 

కోోపపడను మొదలు పెట్టి, అతడు కనబడగానే; “ఆ అధముని బయ 

టకు విసరి పారివేయండి' అంటూ తానే తరిమివేసినారు. ఆవల 

(పక్కన నిలుచుండియుండిన సాఖే వెపు తిరిగి అట్టి అసంస్థార 

సంకుచిత బుద్ధిని తన ఎదుటకు తీసికొనివచ్చినందులకు మంద 

లించినారు. 

ఇదంతా చాహ్యోనిశే ! లోపలనే (ప్రభావం పనిచేయను 

(ప్రారంభించినది. ఒక సంవత్సరము గడచిపోయినది. (క్రమేపి 

మేఘుడు వర్త పట్ల ఆకృష్ణమాననుడగు చుండినాడు. ఇది సహజ 

(వేరణమైనది, మరల షి కివచ్చి బాబా మందిరము తనకు తానే 

(ప్రవేశించినాడు, అది మొదలు మరణపర్యంతనము అచటనే నిలిచి 

పోయినాడు. ఆ రోహిల్డుని విషయములో వలెనే యితనికిగూడ 

అంతర్గత పరివర్శనము సాయిబాబా బోధ లేకయే జరిగినది. అతడు 

సాయిబాబా సంపూజన సపర్యలంచే నిమగ్నుడై యుండ మందిర 

మున అనుదిన అనుష్టానాదికముల అర్చనల చేయుచుండినాడు, 

చివరకు మేఘుడు నిజ భౌలిక కాయమును వఏీడినప్పుడు _ “ఇతడు 

నా యథార్థ భక్తుడు అని సాయిబాబా చాటినారు, 

ఆలయ పునర్పిర్మాణము 

రానురాను బాబా మందిర భక్త క రోటి హీందువ్రల 

మయమైపోయినది, మన్ జిద్ , పునర్నిర్మాణమునుగూడ వారే 

సాగించినారు. ఆదిలో బాబా అందు వెలసినప్పుడు అది శిఖ 

13 ' 
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లోన్ముఖమెన మిట్టి కట్టడము; మూడు పక్కల ఎనిమిది అడు 

గులఎత్తు సమానముగ పదునాలుగు అడుగుల పొడవుతోతూర్చున 
పూర్తిగా మహమ్మదీయుల పీర్ల బావడివలేె తెరువబడియుండినది. 

కప్పు చివిక్కి నవసి సగముకూలి మిగత కూలిపోవనుండినది, 

ఆయన ,భకులు మహో ప్రసాదమని ఒక కొత్త భవన 
మునో ఒక అలయమునో నిర్మింప గలిగియుండియు బాబా ఆ 

మన్జిద్ ను వదలునట్లు చేయలేక పోయినారు; .అందువ ల్లనే ఆ 

పురాణ భవనమును పునర్నిర్మాణము గావింప నిశ్చయించుకొని 

నారు, దీనికి ఎన్ని మారులు అడిగినా బాబా అంగీకరించలేదు. 

చివరక్కు ఒక రెవెన్యూ ఇక స్పెక్టరు - సాయిబోబొ దయవలన 

ఒక పుత్రుని బడసి సేవించుచున్న భో కుడు _ జి. ఆర్, గుండా, 

కొన్ని బండ్ల రాళ్లను ఆ మందిరము ముందు దింవించి, 'వెంటనే 

పని (ప్రారంభించ బోన్రచున్నానన్నాడు. బాబా ఆ రాతితో 

(పక్కన వుండిన హిందూ చేనాలయమును బాగుచేయమని చెప్పి 

నారు, కాని గుండా వినలేదు.; చివరకు బాబా లొంగిపోయి 
నిర్మాణమునకు అనుజ్ఞ యిచ్చినారు. ఆవలగూాడ పసికి అడ్డము 

తగులుచు, కట్టినదానిని ఒకొక్కప్పుడు “పెరికిషేయుచుండినారు, 

రాత్రులందు మాత్రిమే బాగా పనిసాగినది. అదీ (ప్రతిదినము వీలై 

'నదిగాదు, దినము మార్చి దినము అతిథి గృహములోను మందిర 

ములోను బాబా నిదురించేవార్యు సందు దొరికిన ఆ శ్యాతియం'ే 

నిర్మాణము సాగుచుండినది, భవనము ఇస్తాం ప్రార్థనాలయముగనే 
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నిర్మింపబడవ లెనని బాబా పట్టుదల. దానిలో అఖండ అగ్ని కుండమే 

విశేషము, దాని (ప్రక్కన ఒక "పెద్ద అరుగున్కు ఒరిగి కూర్చుండు 
టకు చేపట్టు గలిగిన దానిని కట్టించి "బాబా దాని మాదే 

కరార్చుండేనారు. ఆయన ఆ భవనాన్ని “(ాహ్మణ మస్జిధ్ * 

అని పిలచేవారు. ఆయన ఉపయోగించిన (బ్రాహ్మణ' పదము, 

(బ్రహ్మవిద్య చెలిసిన వాడన్న అర్థ ములోనే ఉపయోగించబడినది, 

పిండి విసరుట 

మందిరము ముందు ఆవరణములోపల ఒక తులసికోటను 

కట్టించినారు, మందిరములో పల ఒక తిరుగలి ఉండినది, దినములో 

కప్పు రక్లుకు పిండీ ఏసరుచు బాబా కాలము గడపేవారు. 

ఇది ఆయన సంశేత కార్యసరణిగా కాన్సించేది. తాను విసరిన 

వీండితో, తానే రకు కాల్చి అందరికి చాలా ధారాళముగా 

పంచిసెకేనారు, 
ల 

తోటి పనికత్తెకు ముందు నైవేద్యము 
మందిరము లోపలనో, బయటనో కొ న్ని కుండలను పెట్టి, 

యింతకు ముందు సర్ది ౧చినట్లు, వాటి నీరు ఒకో దానినుండి ఇంకొక 

దానికి పోయు చుండేవారుబాబా. వన్ జిద్ బయట బెట్టియంచిన మరి 

కొన్ని కుండలలో, తాను గ్రామములో, తిరిపెమెత్తుకొని వచ్చిన 

అన్న మును పెట్టె వుంచేవారు,. తాను భుజించే దానికీ ముందు 

పాకీపని చేయుచుండిన ఒక ఛండాల స్త్రీ స్వయంగా తనకు కావల 

సిన మటుకు వాటినుండి అన్నమును ఎత్తుకొని పోయెడిది. ఇంతే 



100 సాయిభగవాన్ 

గాక్క వచ్చిన కుక్క-లు కాకులుగూడ ఆ కుండలలో మూతులు 

బెట్టి ఆరగించి పోవుచుండేని, ఆవలనే బాబా ఆరగింపు! 

% ష్ణ ఫా 

4. సంకేతములు = శక్తులు 

సాంశేతికముగా మహిమలు జూపుటగాని, ఉపచేశించుట 

గాని యే ఒక్క మతముగాని యే ఒక్క- గురువుగాని సృష్టిం 

చిన (ప్రత్యేక లవణ విధానముకాదు, ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఆధ్యా 

ల్శిక సత్యమునకు మధ్య జరుగు ఆ త్త (ప్రత్యు త్తరముల రూపమే 

యీ సాంశేతికోప'దేశము. ఈ సూల (ప్రపంచము, వా స్తవములో 

పరమ సత్యమునందు దర్చణ దృశ్యమాణ నగరీతుల్య వగు 

చున్నది. కాబట్టే యా సాం'కేతికోపదేశములను గుర్తించి అర్థము 

చేనుకోవలసిన'దేగాని సృష్టించ నవసరములేదు. ఐరోపా 'మాధ్య 

మిక యుగ రసనాదులు “పెన ఎంతో (క్రిందగూడ అంతే” అన్న 

దాని అర్థవిందే. ఏసుక్రీస్తు “మానవుడు తిరిగి జన్మించుచున్నాడు” 

అన్న దిగూడ ఈసం శేతార్థమునే తెలుపుచున్న వి. ఖురానులోగూడ 

యిట్టి భావార్థ సూత్రములు గలవు, , 
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అజై (త మార్గమున యూ సంశేతముల కంతగా తావు 

లేదు. ఎందుకనిన్క ఇది యీ దృశ్య (ప్రపంచమును వివరించిన దాని 

కంకు ఎక్కువగ మిథ్యయనియే నాటుచున్నను యీ (ప్రపంచ 

అ స్టిత్య్వమును అంగీకరించుచునేయున్న ది, ఇతర వూర్షములందు 

యీ విధానము చాలా విపులముగా వృద్ధి చేయబడియిన్నది. 

బాబా విధానము చేతలేగాన్కి మాటలుగావు 

(ప్రవక్తలు చాలమంది యి స్వరూప లకీణ విధానమును 

అవలంపించియున్న ను, సాయిబాబా మా।తంపిటికి అమితముగ మరగి 

పోయినారు. ఆయన ఉపచేశ విధానములో అదేదో ఒక నిగూథా 

రము గర్భితమె యురడెడిది, ఆయన (ప్రదర్శించిన వుహిమాలిశయ 

చర్యలలో ఎన్నో భాతిక లౌకిక ఉపకారములు చాహాటముగ 

వర్షింపబడెడివి; కాని ఆధ్యాళికోప దేశములు మాత్రము మరుగు 

పరచబడు చుండినవి, ఇతరులు మాటలతో చెప్పినవి బాబా చేతల 

తోను ప్రత్యవమైనని (ప్రచ్చన్నముగను చేసేవారు. ఒక భక్తు 
రాలు, తన యింటికివచ్చి తనతో సంప జ్లీ భోజనముచేసి (ప్రసా 
దించమని |ప్రార్థించినది బాబా అంగీకరించిరి. భక్తి సంభ్రమము 

లతో ఆమెయే స్వయముగా ప్రీతి కరమైన ఉపాహారముల చేసి 

నది. కాసేపటికి ఒక విదికుక్క- ఆమెను కనుమరిగించి యింట 

దూరి బాబాకు నివేదన జరుగకముందే ఆ భో క్యుభోజ్యాదలలో 

మూతిబెట్టి తిన బోయినది. ఇది చాచి ఆవిడ దానిని తరిమి 

వేస, బాబాను అహ్వోనించుటకు ద్యారకీమాయికీ (బాబా నిన 
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సించే మన్జిద్ వేరు పోయినది, ఆమెను చూడగానే బాబా 
6నేనురానుు నేను కోరి తినబోయినప్పుడు నీవు తరిమి'వేసినావు; ఇక 

యిప్పుడు నా కవసరంలేదు అన్నారు, 

నంకేతార్థములు 

చిన్న చిన్న విషయాలలోగూడ ఆయన లక్షణ పద్ధతితోనే 

మాట్లాడేవారు; ఒక స్త్రీ తన పదునెనిమిదవ మేట బాబాను 

సందగ్శించినప్పటి సంగతి చెప్పుచున్నది: ఒక భక్తుడు అవనత 

మ స్తకుడై బాబాకు నమస్కరించునప్పుడ్కు అతని సులోచన 

ములు క్రిందపడిపోయినవి. బాబా పాదతలమున పడినవి కాబట్టి 

వాటిని ఆయన ఆయనకే యిచ్చివేయవలెనని నూచింవబడ్నది, 

“నాకు యీ కంటి అద్దాలు అవసరం' లేదు, నలబై రూపాయల 

విలువ గలిగిన జోడు నాకున్నది? అన్నారు సాయివాఛా. కాని 

ఆయన సులోచనములు వాడని సంగతి అందరికి "కెలిసిన వివ 

యమే, వినుచుండిన ఆమెక యిది అగమ్యుగోచరముగా నుండీనది, 

కాని ముముతాభిరతిని కొంత సాధన సంప త్తిని పొందిన ఆమె 

తండి, సులోచనములనగా దివ్యదృష్టి తేక _ సాహ త్రార మనియు, 

నలువది రూప్యములన్న ది నలువ'దేండ్లనాడే ఆయన ఆ సిద్ధిని బొంది. 

నారనియు గూథార్లమును వివరించి చెప్పినాడు, 

ముఖ్యముగా రోగనివారణలందు ఆయన సం కేళార్థముల 
తోనే భావించేవారు, భక్తుడు _ చేశపాండేని ఒకనాడు సాము 
'కరచిసదీ భయవిహ్వూలు డై నేరుగా బాబా మందిరమునకు పరు 
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గెతినాడు, కాని అతడు గడపలో అడుగుబెట్ట బోనునప్పుడు 

చాబొః కచఛాహ్మణుడా, పెకి ఎక్కిరాకు. దిగి మరలిపో” అని 

పెద్దగా అర చినారు, మృత్యు దంష్ట్రలలో చిక్కి-యుండిన ఆ 

కాతర తవణములోగూడ, అతడు గురుదేవుని ఆజ్ఞ ల ఉల్లంఘించ 

లేక పోయినాడు; ఉన్న చోటనే స్టాణువువలె నీరవప్రార్థనాలగ్న 

మానసుడై నిలబడిపోయినాడు, కొన్ని తణముల తిర్వాత బాబా 

(పసన్నతా మృదుల సాంత్వన వచనములలో కప్పక రా, ఫకీరు 

నీపట్ల (ప్రసన్నుడై. కరుణించినాడు, ఇక నీకు నయమగును 

అన్నారు. ఆవల 'ేశపాండె, మొదట రావద్దని గద్దించినది తన్ను 

కాదనియు తేన నొడులందు (ప్రాకుచుండిన విషమునే బాబా 

సంబోధించినారనియు జహించుకొనినాడు, 

కథామయోక్తులు 
చాబ్యా ఒకొ-క్యప్పుడు దృష్టాంత పూర్వక కథలతో . 

చెప్పి, భావార్థములను భక్ఫులనే ఊహించుకోమనేవారు. “కొం 

దరు దొంగలుబడి నా ధనమునంతయు అపహారించుకొని పోయి 

నారు, నేనేమి పలుకకుండా, నెమ్మతిగా వారిని వెంబడించి వారి 

నందరిని చంపివేస్తి నా ధనమును మరల సంపాదించుకొొనినాను,’ 

అన్నారు ఛాబ, ఈ ధనమనునది పురుషుడు స్వచ్చసవాజ 

సత్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంతర్గత మైయుండు శుద్ధ మనళ్ళ క్తులే! 

ఇవే ఆదిమ నూనవునియందును పతనమునకు ముందు ఆదాము 

(టై బిలులోని ఆదిమ పురుషుడు) నందును వెలసియుండినవి, 
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చోరులే కామకోధలోభాదులు, వాటిని చంపుటయనగా యీ 

నాంఛా జాలమును పరిహరించి ఆత్మ సామయోత్కా-రమును పొందు 

నిరి ర్లిప్లావస్థయే! | 

ద్రీరకొక నూరు, కీబాబా యో లకుణార్థయు క్ష కథను 

'జెప్పిరిక 

లక్రనికి ఒక ఉ త్తమాశ్వయుండినది. ఎంత మ్రంచిడై లే 

మాత్రమేమి? అతడు ఎంత |పయత్నించినను అది కలై మునకు 

లొంగి జీను తొకనీయ లేదు. అశ్వహృదయము 'దెలిసిన ఒక అను 

భవజ్ఞుడు ఆ గురమును మొదట అది పట్టువడినవోటుశే తోలు 

కొని పొమ్మన్నాడు. అట్లు చేయగా ఆ 'తురగము చుచ్చికపడి 

చెప్పినట్లు నడచుకొని ప్రయోజనకారి అయినది. లక దీని 

గూఢార్థ వివరణము - గురమే అహము. పురుషుని శారీరక 

మూనసిక్ శ కుల వ్యాప్రారముల నిస్తేశించి నడుపునంతవరకు అహాము 

(ప్రయోజనకారి. కాని అది స్వబుద్ధి (వేరకమగుటచే నిరంతరాయ 

శ్రేశములనే కలిగించుచుండును. దాని జన్మస్థానమునకు గొనిపోనుట 

అనగా . అది ఎందుండి ఉత్పన్న మొందినదో ఆ _చెన్యములో, 

లేక ఆత్మలో దానిని పునర్జీ నము గావించుశు, దీనినే ఏసుక్రీస్తు = 
జీవి మాతృ గర్భమును "మరలకేం) పునర్జిన్మ నె త్తవలయును _ 

అన్నది. మార్గోపచేశము చేయమని కోరిన ఒక ముముమంన్రకు 

భగవాకా రమణమహర్షి సూ[తప్రాయోపచేముగ _ నీవు వచ్చిన 
దారినే మరలిపొమ్ము _ అన్నది గూడ యిదే భావమును కలిగి 
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యున్న ది, పవి తీకరించి వ జ్యోతిని (పసాదించే మూలమునకు 

చేరుటనుకే యాపవచనార్లము. అచటినుండి అహము మరల బయ 

టికి (పసారితమగుచున్నది. ఈ స్థితిలో దానికి అహంభావము లేదు; 

లోకసం[గ్రహోర్థము పూర్ణ ౫ తన్య (ప్రేరిత బుద్ధిపూర్వక కార్యనిర్వా 

వాకుడు మా(త్రమే అగుచున్నాడు. 

ఆయన ఒక భ కృురాలితో అన్నారు; “ఆకాశము మేఘా 

వృతముగానున్నది, త్వర లో వర్తి చును, అప్పుడు సె రులు భాగ 

ఎదిగి పుష్క-లంగా ఫలించును. ఆవల మబ్బులు ఏడిపోవును. ఈ 

నూ, త్రానికే వల భయపడెదవు? అని, 

మేఘాచ్చన్నా కాళ మనగా _- అప్పటి ఆమె అజ్ఞానాంధ 

కారము - విపూదఛాయలు, వర్గ మనగా - ఆమె అనుభవించవలసిన 

అసాఖ్యములు యాతనలు, అక ఆమె హృదయాంతరాళమున 

అధ్యాత్మిక వాసనావీజముల మోాసులె త్రి తించునది చై వక ఫపొన్చుత 

సృష్టియే. కోని ఆమె ఆళ్ళ 'ప్రవేశించియుండిన ఆ $ కాళర్యాతము 
నందు యీ విషయజ్లాన మామెకు బోధపడినడికాదు. జ్ఞాన బీజము . 
అంకురించి ననలు సాచిన వంటనే కలుగు నిరవధికానందము, 

వెలుగొందిన కన జ్యోతియే మబ్బుకప్పు వీడుట, 

సాయిబాబా తరచుగా గూథార్థగర్భమైన (ప్రత్య త్తరము 
లొసంగెడివారు, తెలియనివారికి అని అర్థహీనములు, ఒకరు ఆయన 

ఫోటో తీసుకోదలచుకొనగా, చాబాః “వద్దు. అతడు ఫోటో: 

తీనుకోరాదు, అతడు వూరే ఆ గోడను పడగొట్టు మా(్రమే 
14 
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ఇాలును _ అన్నారు, అర్థహీనవాక్యజాలములేనా! ఫోటో 

అనగా బాబా (ప్రతిరూపమేగదా! పురువుడు _ పరమాత్మ ఐక్య 

ములమధ్య అడ్డునిలిచియున్న “నేనే యీ 'దేహము అన్న అజ్ఞాన 

భావమే యీ కుడ్యము, ఈ భిత్సికను బ్రద్దలుచేసిన ఇఛాలును 

వెంటనే సాయిబాబా యథార్థ (పతి రూపము ప్రత్యతీమగును, 

కాన్సి ఆ చిత్రము శారీరకముకాదు - జీవాత్మకు సంబంధించినది! 

అన్యులచే చెప్పించుట 

సాయిబాబా అలవాటులలో ఇంకొక విశేషమైనది గలదు, 

అడిగిన (ప్రశ్నకు నేరుగా తానే (ప్రశ్యు త్త మొసగక, బ్రతరులను ఎవ 

రినో చూపును; లేదా పరోక్షముగా విశదీకరించును, దీనికి తాళ్టా 

రణముగా మాధవబావ్ యీ ,అంశేమును చెప్పుచున్నాడు: ఒక 

పరి సాయిబాబా సమక్షములో ఆయన కూర్చుండియుండి మన 

సులో, బాబా తనకు వర్ల వర్ల భేదాతీతుని గుణనిర్ల యమును, 

అనగా మానవుని సహాజవిభాగములను గూర్చి వివరించిన, బాగుం 

డునని అనుకొనినాడు. ఉన్నట్లుండి బాబా అతనితట్టు తీరిగిచరాచి 

వంటనే వెళ్ళి దీవీతులతోగలసి పురాణమును చదువుమని ఆజ్ఞా 

పించినారు: అశ్లే ఆయన బయలుదేరి దీవీతుల ఇల్లు చేంనాడు. 

అచేసమయానికి ఆయన ఆతని సంథయాలను నివారించే ఘట్టమునే 

చదునుచుండినాడు! ఆశ్చర ఫ్రైచీకుడై. సంశయనివారణమును పొంది 

తృ ప్రిపడినాడు, ఇట్టి కథలనే చాలామంది యితర భ క్రులుగూడ 

వప్పియున్నారు. వారు బాబా ర ఎవగిదగ్గరకో 
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వెడలగ్యా అంతకాలముగా తమ్ము 'వేధించుచుండిన క్షి ప్ర(హ్నోల 

(పత్యు త్రరములనే వాగు చదువుచుండుటో, లేక ఉపన్యసించు 

చుండుటో సంభవించేది. 

క్రతర విధములగూడ బాబా ఉపదేశములు చాలా గూఢ 

ములుగా నుండెడివి, ఆచార్య నార్కె- అంటారు; “ఒక వ్య క్రి 

యితరుల మధ్యనున్న ప్పుడుగూడ, అతనికి "చెప్పదలచుకొనిన 

విషయమును అచటనున్న యితరుల శెన్వరికిని తెలియకుండానే 

అతనికే సూటిగా చెప్పగలిగిన అద్భుత విధానము బాబా ఒక 

లలితకళగా (ప్రయోగించేవారు. ఇంతేగాదు ఒకే సమయమున 
వాలామందికి వచో కొన్ని నూటలతోనే, చేష్టలతోనే అపూర్వ 

ఉపకారముల చేయుచుండినారు.) 

అన్య భువన సంచారము 

ఇవి ఏవి గాని ఒక్క బాబాకు మాత్రమే ప్రల్యేకములు, 
గావు, ఒక ఆధ్యాత్మిక గురుదేవుని విశ్వవ్యాప్తరూప సమతేము 

నందు యీ భాతిక జగత్రుయొైక్క- సగ రోరయు తనంత "తానే 

"పెరిగిపోవుచున్నది. అప్పూడు అతర్కి-తోపనతముగా సంఘటనలు 

వాడకట్టి తదానుగుణ్యమైన చిహ్నములు గాన్సించును. అయినను, 

యిట్టి సంఘుటనలన్ని యు యితేర సిద్ధులలోకంకు సాయిబాబా 

యందు అత్యంత కౌతుకాత్మకముగన్సు (ప్రస్ఫుటాడంబరముతోను 

జరుపబడుచున్న వి, 

ఆచార్య నాౌర్కె చెప్పినాడు: “శ్రద్ధగా ఆయన సన్ని ధాన 
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ములోనే ఉండి గమనించిన వానికి బాబా విషయమై విభ్రమ 

జనకములై న కొన్ని సత్యములు (ప్రత్యశేమై గురుతరములగుచు, 
అత్యంత ప్రాతుఖ్యమును పొందుచుండును, బాబా యి భాతిక్ర 

(ప్రత్యక (ప్రపంచమున జీవించుచునే అదృశ్య సూవక్మ శరీరముతో 
యితర భువనములలో సంచరించుచుండుట గూడ గలదు. అప్పుడు 

ఆయననోట వెలువడిన సూక్తులను ఆయన సంగతి తెలియని 

వ్యక్షులు "శీవలము అర్థహీన దూషణ వాక ఫ్రములుగా భ్రావింతురు, 

ఆయన సామాన్య థాషగూడ అత్యంత గూథార్థ గర్భితము = 

లక్యార్థ సంభరితము . నీతి కథా రూపము _ రూపకాలంకార 

మయను _ కళొపాూరికము. 

బహూ భాషావేది 

గూభార్థ భామణముల విషయమై మనకు బాల ఉడంత 
ములు తెలిసియున్నవి. ఇక, బాబా దివ్యళ క్షులను విశ్వసించు 

వారిలో నార్కే- ఒక్క-డేకాదు. బాబా మృతులనే గాక గర్భ 

వాసమందున్న _జీవాత్మలనుగూడ ఆచేశించి నడుపు శక్తి కలిగి 

యుండినారని విశ్వసించే భక్తులు చాలామంది గలరు, బాబా, 

బక (ప్రచ్చన్న అధ్యాత్మిక 'దేవగణమునకు జెందిన మహోనుభావు 

కని సూత్మ అదృశ్య శరీరముతో దూరప్ర 'బేశ్జకులీకు సయనించి 
వచ్చుచుందురని సోడాహరణముగ చెప్పుచున్నోరు. వీదిబడి 

అయ్యవారు ఒకరు ద్వారకామాయి వెనుక ఆనుకొనియేయున్న 
ఒక మట్టిగోడల పూరింట వాసము వేయుచుండిశాడు, రాత్రులందు, 



నీంకేతములు . శక్తులు 109 

సాయిబాబా ఎవరితోనో వివిధ భాషలలో సంభాషించుటను 

పలుమారు తాను వినినట్లు బాబాకు తెలియని బంగ్లీ షులోగూడ 

మాట్లాడు చుండునట్లు చెప్పుచున్నాడు, 

శారీరకంగా బాబా వీ నిన్ వదలిపెట్టి బయటకుపోయి 

ఎరుగరు కాని భక్తు లెవరై నా తమతో రమ్మనినప్పుడు, తమ 

(గ్రామములకు రమ్మని కోరినప్పుడు _ “సరే! విాతో గూడానే 

వచ్చెదను కాని పయాణానికి బండ్లుగాని రై లుగాని నాకు అవస 

రంలేదు అనేవారు, 

ఆచార్య నార్కెనచనం మరల లాం: “అదృశ్య న్ధర్రీ 

రంతో దూరము _ కాలముల కప. (పయాణములు చేసి 

వచ్చిన 'వెనములను 'బాబా పలుమారు వర్ణ ౦చేవారు. మన్జిద్ 

లో ఉదయవేళలందు అగ్నికుండము ముందు కూర్చుండి, భక్త 

బృందముతో గతరాత్రి తాను ఏవియో దూర (ప్రదేశాలకు పోయి 
వచ్చినది అచట జరిగిన వెేశేవములను కడు రామణీయకముగా 

అభివర్ణి ంచుచుందురు. అఆర్మాతి ఆయన (ప్రక్క-ననే నిదురించు 

చుండిన వారికి బాబా భాతిశళరీరము అందుండి ఎచటికిని కదలి 

పోలేదని గూడ బాగా తెలియును కాని ఆయన చెప్పిన ఉదంతము 

లన్ని యు పూర్ణ సత్యములు; పలుమారు శోధించబడి, సరిమాడబడి 

నిజములని నిర్ణ యించబడినని. 

(అదృశ్య శరీరముతో [పపంచ వివిధ దూర, ప్రదేశముల 

ఏవీంచుట, భూతల జీవితాంతర నాసములైన యితర ప్రపంచ 
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ముల సందర్శించుట్క అచట జరుగు సంధుటనల పాలించుట, 

భూత భవివ్యత్తుల (ప్రస్ఫుటముగ చూడ గలుగుట మొదలగు 

మహత్తర శక్తులను (ప్రదర్శించుట బాబా యోగసిద్దులలో సర్వ 

సాధారణమైనవి. ఆయన మాటలే కొన్ని యీ విషయము వెల్ల 

డించుచున్నవి, ఆయన యిట్లు చెప్పగా వినియున్నాను; నేనెక్కడ 

నున్నాను? ఈ (ప్రపంచ మెక డనున్నది? (నిజ శరీరాన్ని చూపుచు) 
జడి నొ యిల్లు, నేను యిక్క-డలేను. నా గురువు నన్ను తీసుకొని 

పోయినాడు” అనేవారు. ఈ ఫాతిక [ప్రపంచములో యీ కారణ 

కాయముతో ఉండిగూడ ఆయన ఈనశ్వర శరీరమునే అంట బెట్టు 

కొనియుండ లేదు. ఆయన ఆత్మ సర్వవ్యా ప్తె -నిత్య స్థితిలో 

నుండినది, ఆయన ఉండిన చోట నేటికిని ఉన్నాడు _ ఉండగలడు. 

సాయిబాబా ఎన్నడును అన్ఫతమునుగాని అర్థరహితమై న మాట 

లనుగాని పలికి ఎరుగరు ఆయన సాంగత్య సన్ని ధానముల ననుభ 

వించగలిగిన పుణ్యాత్ములకు మూత్రమే ఆయన ఉద్దేశించిన మాటలు 
ఆయన చేతలు అర్థము య్యెవి.? 

భక్తుల పై వాత్సల్యము 

బాబా దూరచేశ గమనోదంతముల రెంటిని వివరింతును; 

ఇని రెండును సరిచూడబడి యథార్థములని శేలిశవే. ఒక భక్తు 
రాలు యౌ విషయముల 'జెప్పినది; 'చెప్పునప్పుడు భావో చేక 
మును అణచుకోలేక కన్నీళ్ళు బెట్టినది. “బాబా నాపట్లమావీన 

దయారసము అత్యంత సాంద్రము. నాభర్త ఆయన దర్శనమున 
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శెన్నడుగాని పోకపోయినను ఆయనను గూడ బాబా (పేమించి 

కృపజూసినారు. మాయింటి ఆయన బ్రంజనీరు; 1909 లో పండరి 

(పాంతొలలో ఒక సేతు నిర్మాణంలో పనిచేయుచుండినొర్యు మా 

వారు ఉద్యోగములో, దూరమున నుండిన సమయములో నేను 

మి లో చాభాను సేవించి అర్చించుచుంటిని,. ఒకనాడు బాబా, 

నేను పండరిపురము పోవుట మంచిదని, వెంటనే బయలు'చేరమని 

నాతోగూడ ఆయనగూడ వత్తునని, అందువల్ల (ప్రయాణంలో 
భయపడనవసరముండదని గూడ సెలవిచ్చినాగు! అందువల్ల నేను 

పెంటనే బయలు చేరితిని; అక్కడ నాభ ర్హకు ఏమి సంభవించినదో = 

నాకు తెలియదు. ఆయన కాళ్యాలయము చేరగానే ఆయన అ కడ 

లేరన్నారు, ఆయన తన ఉద్యోగమునకు రాజీనామాయిచ్చి, బొం 

చాయి వెళ్ళినారట. ఇది నాకు అనుకొనని దుర్వార్త దీనితో 

నాకు పూర్తిగా తికమక బుట్టినది. నాతోగూడ యిద్దరిని ప్రీస్ప 

కొనిపోయియుంటిన్సి కాని చేతనుండిన ధనము అలి స్వల్పము; 

అది మమ్ములను కురుద్వాడికి మా(త్రమే చేర్చగలిగియుండినది; 
తెగించి కురుద్యాడి చేరినాము. నేనత్యంతన్యాకులముతో ఆ పరిస్థి 

తుల విషయమై యోచనానిమగ్న మానసనై యుంటిని, హఠాత్తుగా 

ఒక ఫకీరు నా ఎదుట (ప్రత్యశేమై వమికావలెనని అడిగినాడు, కాని, 
నేను ఆయనకు |ప్రత్యు త్రరమివ్వలేదు. అయినను ఆయన నాభర్త 

దోండ్ స్టేషనులో నున్నాడన్కి మా ముగ్గురిని అచటకు పొమ్మ 

న్నాడు. అయితే అక్కడికి నైలు వార్ లు నే నెక్కెడ దెచ్చేది? 
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అని అడుగగా ఆయన వెంటనే మూడు దోండ్ టిక్కెట్లు నా 

చేత బెట్టి 'వెడలిపోయినాడు. అవల మేము ముగ్గురము శై లెక్కి 

దోండుకు బయలు'చేరినాము, 

“ఈ లోపల దోండు స్టేషనులో నాభర్త, అర్థ నిదలో 

అ స్వప్నములో ఆ స్టేషనులో క్రేనీరు (తొగుచు పరభ్యానములో 
కూర్చుండియుండగా, బక ఫకీరువచ్చి ఆయన ఎదుట నిలిచి; 
ర దేమిటి? నా తల్లీ ని యిట్లా ఉ వే వేవీస్తున్నా వే! తరువాత రానున్న 

(కెయినులో యూ సంఖ్య గలిగిన యిన్నో పక్షైలో యిక్క-డి కే 

వస్తున్నది” అన్నాడు, 

“ఆయన ఉలికిపడి లేలుచుచు;_ “నీవెవరు నన్నిట్లు దండిం 

చను౪ీ అని దిగ్భుమతో అరచినాడు, కాని ఆ ఫకీరు ఆ సమయా 

నికే తిరోహితమైపోయినాడు. నేను స్టేషను ఫ్లాట్ మీదకు దిగ 

గానే నా కొరకు (ప్రతీీంచుచుండిన నా భర్తవచ్చి, తన 

నూతనోద్యోగ స్థానమునకు బయలు జేరమన్నారు, ఆయన ఫకీరు 

దర్శనమునుగూర్చి చెప్పి, సాయిబాబా చిత్రపటమును చూపు 

మన్నారు. 'పెస్టైనుండి దీసి బాబా పటము ఆయనకు చూపగానే, 
నాభర్త యాాయనే ఆ ఫకీరని ఆశ్చర్య సంభ ముములతో పలికి 

నారు 

ఇట్టిదే ఇంకొక ఉదంతము: ఇది ఎన్: బి, నాశ్నా ఇెప్పినదిః 

(1909లో కొన్ని సంఘటనలు సంభవించినవిగాని అప్పుడు వాటి 

కిని సాయిభాబౌకును ఎట్టి సంబంధముగాని ఉన్నట్లు కాన్నించలేదు, 
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మా అన్న బొంబాయిలో బాజెకర్ _వెద్యాలయములో శస్త్ర 

చికిత్స బొందుచుండినాడ్యు దాని విషయమై మా కందరకు అతు 

రత ఎక్కువగా నుండినది. ఆ సమయములో నేను దహానులో 

నివసించుచుంటిని, ఆనాడు ఒక సాధువచ్చి, నన్ను ఒక రొ మై 

నిమ్మని అడిగినాడు, మేము ఆయనను అహ్వానించి మృష్టాన్న 

ముతో సగారవాతిథ్యమిచ్చితిమి, మా వదిన వడ్డనచేస్తూ, చేసిన 

పదార్థములలో బెండకాయ కూరదప్ప అన్నీ వడ్డించినది; వచ్చిన 

సాధుబోటి సిద్దుల ఆతిథ్య మునకు ఆ కూర అన న మని ఆము 

అభిప్రాయము. కాని ఆ ఆతిధియీ ఆ కూర నడిగి పెట్టించుకొని 

తృప్తిగా ఆరగించినాడు, భోజనానంతరం, ఆయన మమ్ముందరిని 

ఆశీర్వదించి, బొంబౌయిలో గ్ర చికిత్స ఫల(ప్రదంగా జరిగి 

పోయినదని చెప్పినాడు, 

(ఆ దినమే నా స్నేహితుడు హెచ్. ఎం, పాన్సె మా 
అన్న అఆపలేషను సాయిబాబా కృపాకటాతంవల్ల జయప్రదంగా 

జరిగపోవునన్న అశాభావంతో పలికినాడు, నేను (లీ సాయిబాబా 

చీర వినుటకు అబే మొదలు! 

“ఆవల, ఆ సాయంత్రము నూ తండిగారు బొంబాయి 

నుండివచ్చి, ఆపరేషకా సునాయాసంగా సక్రమంగా జరిగిపోయిన 

దని చిక్కు-లేవిా వర్పడలేదని చెప్పినాడు. ఆపరేవక౯ా అయిన 

వెంటనే ఒక సాధు వచ్చి శృన్రుము చేయబడిన నూ అన్న శరీర 
15 
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భాగమును తౌక్కీ ఆవల ఆయన శరీరమునంతొ నిమిరి అంతా 

నురఖీతంగా జరిగిపోవునని చెప్పినాడు, 

“మా అన్న జబ్బు తిరుగ బెట్టకుండా నెమ్మతించినది. 

(1912 లో నేను (ప్రప్రథముముగ వీర్లి కి 'వెళ్ళిలిసి అక్కడ 

నేనుండిన దినాలలో బాబా నా యందును మా కుటుంబము పట్లను 

నిశేమ క్రద్ధావాళ్సల్య ముల జూవినారు, దీశీతులు, జోగ్, దబోల్ 

కర్ త్తు ముగ్గురి సమతీములో బాబా నన్ను భూపుచ్చు “ఈ 

'పెద్దమనిసి. యింటికి అన్న మునకుపో తే బెండకాయకూర నాకు 

'పెట్టడుగదా” అన్నారు. 

“వెంటనే నా స్మృతి మా అన్న శృ న్రుచికిశ్సాసమాయ 
ములో దహనులో మాయింట ఆతిథ్యము స్వీకరించిన ఆ సన్నాసి 
మీదకు ఎగిరి (వ్రాలినది. 1909 నుండి చాభా మాపట్ల అనుగ 
హించి, మమ్ము రథీంచుచునేయున్నారన్సి కాని అది మాకు 

"తెలియకుండానే వుండిపోయినదని తెలుసుకొన్నాను. ఆశమ భకు 

లందరికి ఆ 'బెండకాయకూర సంగతి సని స్తరముగా చెప్పితిని, ఆ 
సాధుకు సాయిబాబాకు ఆకారములో ' బాలా భేదముండినది. 

శస్త్రచికిత్స అయినతర్యాత రెండు మూడు దినాలు ఆయనను 

చేను భూచుచునేయుండినందున ఆయనను బాగుగ గమనించగలిగి 

తిని, ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కడికో వెడలిపోయినాడు. మాకు 

కాన్సించనే లేదు,” 
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వాంఛిత రూపదర్శనము 
ఇట్టి సంఘటనలను మనమెట్లు అరముచేసుకొనుట? సాయి 

బాబా నిజంగా విచిత్ర అపరిచిత ఫకీరు _ సాధుపుంగవుల రూపముల 

లో సామోౌత్కరించేవారా? లేక దూరమున నుండియే పరోకు 

ముగ తన సంకల్చ్పముల నెరవేర ఎమిని ఆ చేశించేనారా? బందు 

గమనించదగిన ఒక' విశేషము _ తన్ను ఎగిరిన వారికి అపరిచిత 
అన్యరూపములలో దర్శనమిచ్చి, కొత్తవారికి నిజరూపములోనే 

కాన్సించేనారు బహుశః అపరిచితులకు వేషధారణమున కాన్సించ 

వలసిన [శ్రమ అనవసరమని "భావించేవారు కాబోలు! ఇంతేగాక 
పరిచిత భక్తులకు గూడ నిజయథార్థరూపములో కాన్సించిన సన్ని 

' 'వేశములు గూడ చాలగలవు, 

వింత కొత్త రూపములదాల్చిన ఆయన్క ఆహారము తిన 

నీయ కుండా తేరిమివేయబడిన కుక్కరూపమునుగాడ దాల్చి 

నారా? దీనిని రూపించవలసిన అవసరమేలేదు.; ఎందులకనిన దివ్య 

దృష్టితో దూరమున ఆ కుక్క-కు జరిగినపాటు కొనుకోొని “ఆ కుక్కను 

తరిమినశ్లే నన్నుగూడ చేసియుందును అని తన సహజరామిణీ 

యక ఫణితిలో జెస్పియుందురు, 

జంతువుకు సంబంధించిన ఇంకొక కథః... ఒక (బ్రాహ్మణ 

భక్తుడు అజీర్ణ ముతో 'బాధపడుచుండినాడు, బాబా అతనిని 

పులిసిన "పెరుగు తినవలదన్నారు. కోని ఆ (బ్రావ్మాణునికి అదంశే 

(పొణము; ఆయన “పెరుగును వదలలేదు, ఆయనను అజీర్ణ ము 
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వదలలేదు, ఒకనాడు ఏదో ఒక పిల్లివచ్చి పెరుగు (త్రాగిపోయి 
నది మరుసటి దినముగాడ ఆ బిడాలమువచ్చి దధిపాతలో 

మూతిబెట్టగానే చూచి తరిమివేసినాడు గాని, ) మార్జాల స్పర్శచే 

అపరిళుద్ధమై పోయిన పెరుగాను పారవేసినాడు, దీనితి ర్యాత ఉట్టిలో 

జెట్టి పరుగును భద్రపరచుకొనీనాడు; అయి కేవమి? ఆ పిల్లి ౩ మెల 

కవగా అట్టవమిాదనుంచి ఉన్హైనందుకొని పుల్ల “ఇెరుగును ఆరగించి 

నది మరుసటి సాయంత్రము ఆ (బ్రాహ్మణుడు కర బట్టుకొని 

జృరుగు వొంగకోరకు కనిపెట్టుకొనియే యుండినాడు, అలవాటు 

(ప్రకారం వచ్చినది ఆ పిల్లి! పాజుడు కర్రవిసరి వేసినాడు; మోదు 

దాని వీపుమోద బాగా తగిలినది; అది పరుగెత్తి పోయినది, 

మరుసటి ఉదయం ఆ (బావ్మాణుడు బాబా మందిరము 

నకు పోయినాడు, అప్పుడు బాబా భ కులమధ్య కూర్చుండి తన 

వీపుకు లేసనము పూయించుకొంటూ, యిట్లు గెణుగుకొొనుచుండి 

నారు! “పెరుగుదిని జబ్బు తెచ్చి చెట్టుకొంటారు తీనవద్దంశు వినరు 

వాటిని తీసి పారవేసినావా? ఇక 'దుడ్డుక[రలతో మోాదుశారు. 
నిజబాధతో నివారణ 

సాయిబొబాయే ఆ పిల్లిని పంప్కి దాని భారము తానే 

వహించి, దాని గాయమును మాన్పియుండ నచ్చును, ఇట్టివి తరచు 

జరుగుచుండేవి, ఇవి యితర లలల గూడ గలను గాని బాబా 

విషయములో యోగవిభూతులు అద్భుత అసాధారణ రూపమున 

(పదర్నింనబడేవి. ఒకస్పుడు ఉన్నట్లుండి బాబా కడుపునొన్ని అని, 
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గుడ్డను గట్టిగా నడుముచుట్టూ కట్టిబిగించమని భక్తులను క 

పోకు. బాబా బాధతో మూల్లుచు - భరించలేను యింకను 

గట్టిగా బిగించవునిరి, కాసేపటికి ర్ విశమించ్చి *ఇక 

యిప్పుడు బాధ నివారణమైపోయినదటి”, అన్నారు, ఇదే సమయా 

నికి దూర! ప్రదేశమున ఒక భక్తురాలు దుర్భర (ప్రసవవేదనను అనుభ 

వించుచుండి, రవీంచమని బాబాను (ప్రార్థించియుండినది, 

అణి మాది విద్యలు 

నివ్య-ర్ష అయిన ఒక విషయమేనగా . బాబాకు దూర 

(పదేశములందలి సంఘుటనలు, పరిస్థితులు ప్రత్యతముగ అవగత 

నుగుచుండెడివి. దూరమందున్న వ్య క్తులను ఆచేశించినా లేక, 
దూరస్థ (పాణి శరీరములందు. ఆయనే ప్రవేశించి నడపిన్సా యిఛట 

ద్వారకామాయియందు బాబా యోగ సమాధి అవస్థను చెంద 

"కనే ఆ కార్యముల చేయగలిగియుండినారు. ఇది (పత్యత సత్యము, 

తన దైనిక బాహ్యాజీవితచర్యలకు (పతిబంధకము కాకుండానే 

ఆయన , దూరయాన . దూరోశ్రేవణ - పరకాయ పవేశాది అణి 

మాది విద్యలను భక్తుల "శుయముకొరకు (సదర్శించేవారు. ఈ 

భౌతిక కాయము తానే నన్న మాయావరణము, లేక, అధ్యాస 

ఆయనకు, ఎన్న డుగాని "లేనందున యిచే శరీరమునకు అంటబెట్టు 
కొనియుండవలసిన అవసరము ఆయనకు లేకపోయినది; ఇంతేగాక 

అన్యశరీరధారణముగాని అన్యశరీరప్రవేశముగాని ఆయనకు దుష్ట 
రములు కాకపోయినవి, పది వేదాంతపండితులు భాష్యకారులు 
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తర్క-నాదులు విమర్శించుకోవలసిన అంశముగాని ఆయన భక్తు 
లకు మ్మాతము ఆయన మహిమను సంశయించనలసిన అవసరము 

లేనేలేదు. కాబశ్లై ఆయన భక్తుల పూర్ణ విశ్వాసముతో ఆయన 

వర్షి 0చచిన వాత్సల్య (పసాదములపొంద్కి అనుభవించి సుఖించి 

నారు, 

భః ఫ్ర వ్ల 
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ఎ మహాత్ముడుగాని సాధారణముగా శిష్య వితాపహారకుడుగాడు! 

అధ్యాత్మికళ క్తి త్రో వ్యాధి నివారణము గావించిన "పెద్ద 

'లెందరోగలరు. వారి గురువులు యీ మంత్రశ కి! ప్రత్యుప 

కృతిగా ధనమును [గ్రహించినవో, యీ మహిమాతిశయ శ కులు 

తమ్ము విడనాడిపోవునని భయపెట్టి అన బెట్టియున్నారు. చాల 

మంది సాధులు నాణెములను తాకుటశే నిరాకరింతురు. శ్రీరామ 
కపప పరమహాంసగారికి ధనమంటుటబశే ఒక భీతి అదీగాక ఆయన 

ఒక చిన్న నాగామును 'శాకినంతనే ఆయన చేతులు బగబగమండేవి. 

సామౌన్యమైన ఫలపుష్పాదులుదస్ప ధన వస్తు కనకాదులను 

[గ్రహించే గురువులను శీన్యకోటి ఇాలవరకు సంక్లేయించును, 

వ్రకను అనేక విషయములలోవలెనే యీ విషయములోగూడ 

స్థాయిబొబొ ఒక ప్రత్యేకతను ప్రదర్శించేవారు, ఆయన ధనమును 
స్వీకరించు ేగాక, యిన్వమని ఆజాపీంచేవారుకూడాను, ఒక్కొ 

కప్పుడు వచ్చినవారిని ఎత్తుకొనగానే దతీణ సమర్పించమని 

అధియోగించేవారు. పలుమారు యింత యిన్వమనిగూడ నే 

వించి పలికేవారు, 

దీనివల్ల కొందరికి ఆయనపట్ల విరాగము కలిగినది, ఛాలా 

మందికి యిది అనుఛితమనిషించినది, ఇక దీనిని విశదీకరించుట 
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ఎట్లు? ఆయన యా ధనము స్వ్మ్యప్రయోజనమునకు కోరినారనునది 

లేదు; ఎందులకనగా _ దండిన దానిని చిల్లిగవ్వతోగూడ పంచి 

"పెట్టి వేసేవారు. ఫకీరులు మొదలగు అభ్యాగతులను, బీదలను 
పోషీంచేవారు. ఎట్లు గుంజునో అట్లనే ఉదారముగా దర్శిద భక్త 

కోటి పోవణకు వ్యయము చేసేవారు. ఏ వస్తువును కొనినను, 

వీసినారివలె బేరమూాడి తగ్గించికొని చివరకు అమ్మవచ్చినవానికి 

బహుమతిగా బాగా యిచ్చి పంచేవారు. 

(గహించుట దానము చేయుటకే 

ఇట్టయ్యు, సొంతమునకుగా దినదినము Mens బిచ్చ 

మె త్తియే తినుచుండినారు. ఆయన దగ్గర విలువైన వ వస్తువులు 

గానీలేవ; ధనమార్జించి ఆశ్రమ Sse కట్టించలేదు; ఏ విధ 

మైనలళ స్తిఫిగాని సంపాదించుకోలేద్వు ట్లు ఆయన పరమపదమొంది 

నప్పుడు ఉ త్తరషక్రియలకు అవసరమైన వ కొద్ది మాత్రమే నిలిచి 
యుండీనది. 

. ఆయన్య యితర విషయములవలెనే ధనమునుగూడ ఒక 

సాంకేతిక విషయముగ'నే భావీంచినారు. ఆయనకు ధనమిచ్చిన 

వారందరు తమ (శేష్టతరనిధులను "పెంపొందించుకొనుచుండినారు, 
ఉన్న దానినంతా ఆయన ఎన్న డు అడుగలేదు, ఆయన ఒకప్పుడు; 

“ఫకీరు చూపినవారినే నేనడుగుదును.; దానికి బదులుగా వారికి 

నేను పదింతలు యివ్యవలసియుండును ఆనితుండిరి, అందరు 
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అయనవాన్వే అందుచేత భీకము (గ్రహించి ఇచ్చిన నారి బాధ్యత 

ఆయనే ఛరించుచుండిరిః 

కానుకలు యివ్యబోయినప్పుడు నిరాకరించిన సంఘటనలు 

కొన్ని ఉన్నవి, ఒక అవినీతి వ ర్హనుడు ఒకమారు బాబా దర్శన 

మునకువచ్చి, వన్నూరు రూపాయలు దఖీణ సమర్పించబోగా: 
“సీ ధనము నాకొక కాసె నవలదు నీ యింట ఒక రంకుటాలిని 

పెట్టుకొని యున్నా వుకదూ? నిజమేనా? ఇది ఆపెకు యిచ్చివేయు 

ము అని బొబ్బరించి తరిమికొట్టినారు, 

ఇక కొన్ని సందర్భములలో అన్యాయార్టి తవి తమని తెలిసి 

వచ్చినవారిని బలవంతముగా ధనమడుగుట గూడ గలదు. ఒక 

అధివ క్ర _ ఎన్, బి, ధూమల్, బాబా శిష్యుకోటిలో ఒకరిదగ్గర 

ఒక అవీలు చాఖలు చేసినందులకుగా మున్నూరు రూపాయలు 

గుంజియుండినాడు, ఆ అపీలు అనుకూలమైనది గాస్కే యిందు 

న్యాయవాది ప్రయత్నములేకనే బాణా మాటతో పని పూర్తి 

అయినది, ధూమల్ మ్ర్టీ కి పోయియుండునప్పుడు, గోజూరినోజూరి 

ఆయన దగ్గర బాబా దవీణగా ఆ మూడువందలు లాగివేసినారు, 

ధనమడుగుటలో సంకేతము 

ఈ ధూమల్ ఇంకొఠ దవీణకథ చెప్పుచున్నాడు: “ఒక 

నాడు బాబా నాదగ్గరవుండిన ధనమంతా తీసుకొనిగూడ ఇంకొక 

యాభై రూపాయల నడిగినారు, *నాదగ్గర 'లేదనగా, ఎక్కడకై నా 

పోయి ఎవరినై నా అడిగి తెమ్మనిరి, ఆవ్రూరిలో ఒకనిని అథుగగా 

16 
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అతడు యివ్వనన్నాడు. 9ది బాబాతో చెప్పినా, తర్వాత తన్ను 

రాన్రబహోదూర్ సాఖి దగ్గరకు పొమ్మన్నారు; స్మాప్రార్థనము విని 

సాథి సంతోపాలిశయముతో చకితుడై నాడు, ఆ సమయములో 

దీని అర్థముగాని గురుత్వముగాని నాకు బోధపడలేదు, కాని ఆవల 

"తెలిసిననిషయమిది. ఆ సమయమున సాఖె ఉదో్యోగవిరామభృతి 

వీషయమై కొంత మోమాంస జరుగుచుండినది. ఈ యాబై 

సంఖ్య యే ఆ వివాదపు మొత్తము, బాబా నాద్వారా ఆయనను 

యీ యాబై అడుగమనిననాదే యీ మొత్తము (పభుత్వముచే 

అంగీకరింపబడినది. సాెకి యిది అర్థమైనందున బాబా కోర్కె 

నెరవేర్చుటకు అత్యంత పీతుడై ధన్యుడై నట్లు భావించినాడు.” 

ఉన్నదంతా భక్తుని దగ్గరనుండి జోడగొట్టి, యింకా 

అప్వులీసుకొని రమ్మనుట బాబా ఛాలా తరచుగాజగివే లీల, ఇడి 

ఎప్పుడు చేయవలెనో ఆయనకు కచ్చితముగ తెలియున్యు ఇందు 

ఊహాలేదు, దీనికి తార్కాణము: ఒక ఆగంతుకుడు తన దగ్గర 

ఉండిన యిరవై రూపాయలలో పడ్జానిమిది ఒక మిత్రునిచేతికి 

యిచ్చిపెట్టి, బాబా తెన్ను ధన మడిగిన రెంటికిపై న లేవని నిజము 

ఇెప్పీనక్లు తప్పించుకొనుటకు పన్నాగము పన్నుక నివచ్చినాడు, 

అతడు రాగానే సాయిబాబా రెండు రూపాయలు అడగి, వెంటనే 

ఇక పదునెనిమిది కోరినాడు, అతని (ప్రత్యు త్రరమును ముంచే 
ఊహించి బాబా అతని వెటవచ్చిన మిత్రునిచూవ్మి అతనిని 
అడుగ మనినాధు,’ 
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దేవుడు కోరినదే ఇది! 

వచ్చిన [పథమ లాభ ఫలితమును అడుగుట బాబాకు 

సామాన్య విధానము, ఇది ఒక వ్య క్తి నూతన ఆయ వినియోగ 

మునకు సం శేతార్థము; ఈవిధానము భారత దేశమునందేగాక ఇతర 

చేశములందును యితర మతములందును గలదు. ఓీక్రప్పుడు 

యిద్దరు (బ్రాహ్మణ నూతన ఆగంతుకులలో ఒకనిని పదిహేను 

రూపాయలు అడుగమన్సి చేశపాండేతో బాబా చెప్పినారు. 

ఇంకొక వ్య క్కి అడుగకనే ముప్పదియైదు రూప్యముల నర్సింస 

బోగా బాబా నిరాకరించిరి, చేశపాండె దీనికి కారణ మడుగగా 

బాబా యిట్లనిరిః “నేనేమో చేయను నేనేమిగ్గహించను, 'బేవుడే 

తనది తానే కోరును, ఈపదిహేను ఆయనకు ముట్టవలసియుండినది 

కాబట్టి వసూలు చేయబడినది కాని ఆ లీక మాత్రం మనది 

కాదు కాబట్టి తిరిగి యిచ్చివేయబడినడిలి ఈ 15 రూపాయల 
స్వీకారమునందలి అంత రార్థమిది: ఈ మొ త్తమిచ్చిన ఆ గంతుకుడు 

(ప్రస్తుతం నెలకు 700 రూపాయల సంబళములో నున్న ఉద్యోగి, 

ఆయన యీ 15 తోనే తన ఉద్యోగమును (పారంభించినాడు. 

ఆదిలో వచ్చిన మొదటి నెల జీతమునంతా ఒక చేవాలయమునకు 

సమర్పింతునని (మొక్కుకొనీయుండినాడు. కాని ఆ (మొక్కు 

బడిని యీ నాటికిని చెల్లీంచిననాడుగాదు, కాబళ్లు యిష్వుడు 

ఆయన దానిని అడిగించుకొని చెల్లించినాడు. 
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బాబా ధనము కోరిన సందర్భములలో సాధారణముగా 

యిట్టి తీర్చని (మొక్కులు, మాట (పకారం చెల్లించని (పథమ 

మాసవేతనలుగానే ఉంటుండినవి. ఈ ఉదంతమును పరికింపుడు . 

పీర్దీ కి వచ్చుచుండిన ఒక భక్తునికి మార్గమధ్యమున యింకొక 

భ కుడు కాన్సించి ఒకకుంకాయ - చక్కెర కొనమని రెండ అణాలు 

యిచ్చి యీ రెంటిని బాబాకు తన వేర నై వేద్య మర్పించమని 

కోరినాడు, అతడు పీర్తీ కి వచ్చి బాబాకు (పణతులిడి మరలిపోవు 

నప్పుడు స్నేహితుడంపిన నారి కేళమునిచ్చి చక్కెరసంగతినే మరచి' 

పోయినాడు; బాబా అతనిని 'వెనుకకు పిలిచి: “సరే! నీను పోదువు 

గాని పాపం! ఆ బీద (బ్రాహ్మణుని బేడను నల బిగబట్టుకొనియుం 
దువు? అన్నారు, ఆ భక్తునికి తక్షణమే యా రెండు అణాల సంగతి 

ర ప్రికివచ్చి, తమాపణలతో దానిని బాబాకు యిచ్చినాడు, 

అప్పుడు బాబా నవ్వుచు: “ఇక యిప్పుడు నీవు ధారాళముగ ఫో 
వచ్చును. అయితే, ఇకమిదట మాత్రం ఒకపనిచేయను అంగీక 
రించినచో చానిని సమగ్రముగా నెరవేర్చుమ్యు లేదా వీలుకానిచో 
ఆదిలోనే ఆభారమును వహించబోకుము అని సౌమ్య ఫణితిలో 

జ్ఞానోప దేశము చేసినారు. 

భక్తుని పరీక్ష 
పహొంతరమున, యా ధనానుయోగము ఆ న్య్త్ గులా 

మును పరీవీంచుటకుగూడ అయివుండేది, ఒకప్పుడు బాబా వచ్చిన 
ఒక సొధును ఐదు రూపాయలు అడగినారు అతడు ఫోపముతో 
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మండిపడి; “బాబా యీ దశీణను యితేరులను అడుగరాదా? 

నన్నెందుకు అడుగుచున్నావు? నా దగ్గర డబ్బులేదని నీకు తెలు 

సునుగదాి అని ఆ కోకించినాడు. బాబా మహోపశాంతముగా 

చిరునవ్వుతో ఎ “సలేనయ్యా, 'లేకుంశు యివ్వకు, అంతేగాని నీ కోప 

మును ఊరశే "రేగగొట్టుకొనకము” అన్నారు, 

ఒక తృష్ణా పరుడైన (శ్రీమంతుడు ఒకప్పుడు బాబా దగ్గ 
రకువచ్చి దైవ దర్శనమును కలిగించమని బలవంతము చేసినాడు, 

6దీనికిగా యింతదూరము తీవ్ర ప్రయాసలకోర్చి వచ్చితిని వి. నీ 
యోగి యిట్టి డెనసామోౌ'త్కారములను అతిసులభముగా (ప్రసా 
దింతురని దేశమంతటా వదంతి అని తన అపూర్వవాంఛకు హేతు 

వుల స్థావించను |ప్రయత్నించినాడు. 
భక్తుల ఆ ధ్యాత్మికోన్నతి 

వారట వలన మహిమోన్న తమైన ఆధ్యాల్మి కానుభవ 

మనగా, యిష్ట్రదై వమును - ఆరాధకుని 1ప్రియవాంభాను గుణ్య 

ముగ _ రాముడుగనో, కృష్ణుడుగనో, చేవిగనో వ యితర అవ 

తార మూ ర్తిగనో వీవీంచుకు యగుచున్నది, గీతలో కృష్ణ భగ 

వానుడు పార్టునిక భయదభూరి విశ్వరూప సందర్శన భాగ్య మొసంగి 

కూడ ఆవల ఆ రూపము పరమచరమ సత్యము కాదనియు, నిజ 

ముగా తాను నామరూపౌతీతుడననియు ఎచ్చరించినాడు, అట్టి రూప 
దర్శనము ఆ రాధకునికి అత్యంత (పోత్స్చాహకారి యగుటచే సద్దు 

రును పలుమారు భక్తులకు (ప్రసాదించుచుందురు, ఒక విధముగా 
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ఈ దర్శనము (పతిబంధముగూడ కావచ్చును; ఏలనన . సమస్త 

దృశ్యమాన రూపములు చివరకు మూయాజనితములే యగుచు 

న్నవి; ఇవి సాధకుని నిరాకార సత్యాన్వేషణ పథమునుండి మర 

లింపవచ్చును. కాబట్టియ్యే శుద్ద ద్ధ అధ్యాత్మిక మార్గమును (సత్య 

శముగ చూపు గురువు ఇట్టి 'హూపదర్శన షష. గరి ంతురు 

గాని హర్షి ౦పరు. ఇటే సాయిబాబా పదళతి; భ కులనేకులు ఇట్టి 

దివ్యానలోక నముల కాంశీంచి, నిరాశోపహతులై నొరు. ఆయన 

ఒకొ్క-క్క-ప్వుడు ఆడంబరమును అనియతవ ర్రనము (ప్రదర్శించు 

చుండినన్తు ఆయన తన భ కుల వ ర్రనములో వినయ సంరంభో 

దంతములు మూత్రము పనికిరావని సదా నిపే.ధించేవాగు. ఆయన 

అభిమతము ఆధ్యాళ్మీ కోన్నతియేగాని కణిక దర్శనములు క్షుద్ర 

మహిమలు గావు, 

కుదవిద్యల గర్హ ణము 

ఒక్ నూతన భక్తుడు, తన పూర్వ గురు సన్ని ధానమున 

అలవరచుకొనిన శొన్ని యనీణీ శ కులకు మురిసిపోవుచుండగా, 

అత్మ వికాస (ప్రతిబంధకము లేన ఆ శుద విద్యలను పరిత్యజించ 

మని పట్టుబట్టినారు సాయిబాబ. ఆయన తన శిష్యులకు యిట్టి 

శక్తుల నెన్నడంగాని (ప్రసాదించి యెరుగరు, ఇట్టి ముద్ర విద్యల 

ఉపయోగించుటకు విశేవ విజునము, అహాంభావ బంధమునుండి 

సంపూర్ణ స్వెచ్చ సాధకునికి అత్యంత అవసరములని నాయిబాబా 

అ దేశము. కాబట్టి యే సామాన్య సాధకునికి యివి నివిద్ధములు, 
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(పస్తుత విషయమునకు వచ్చెదము. ఆ వచ్చిన వ్యక్తి 

వీర్తీకి జట్కా-బండిలోవచ్చి, మరల ఆ బండిలోనే, ఎక్కువసేపు 

క పెట్టుకొ నియుండిన దానికిగా ఎక్సు న బాడుగ యివ్యను తప్పించు 

కొనుటక్కు త్వరగా _జెవదర్శనము చూపుమని తహతహపడు 

చుండినాడు. అతని దగ్గర రు 250/- ఉండినా దానిని సురవీత 
ముగా యథారీతి కాపాడుకోదలచినాడు, సాయిబాబా అవహేళ 

వ్ త్పాహముతో లూ కృపణునికి స్వాగత మిచ్చుచు _ bc 

ఈ మాత్రపు భాగ్య మేనా? విచారపడకుము, నీకు బేవుని త్వరగా 

స్పష్టంగా చూపింతును; ఇటువంటి విషయములకు కాలయాపన 

మును పని'కేరాదు. నీవలె (ప్రకాశమును అభిలపి.చేవారు బాలా 
అరుదు, ఇక్కడకు వచ్చేవారంతా ఐశ్వర్యా భివృద్ధినొ ఆరోగ్య 
మునో యీదియో ఆర్తి నివారణమునో మంచి 'ఉద్యోగమునో 

వఐపిాక సుఖభోగములనో అభిలమీంచి వచ్చుచుందురు. బ్రంతేవరకు 

ఎవరుగాని చేనుని చూపుమనికోరలేదు. 'చేవదర్శన కుతూహాలు 
లైన వారిని వీకీంపను నేనంత జొత్సుక్ళ్య సడుచుందునో కెలి 
యునా? వారణములోపల (బ్రహ్మమును |ప్రత్యశ్ పరచుకొనలేక్ష 

పోయినచో, ఆ జీఏ (ప్రత్యావృత మైన జనన మరణ నలయములో 

బడి బయటపడలేడ్యు గురువుమూత్రమే విమోచన మార్గమును 

చూపీింపగలగు” అని చెప్పి, . 

(ఖహ్మజ్ఞానార్హ త్ర 

హఠాత్తుగా భావణమును ఆప్కి ఒక పిల్లవానిని పిలిచి, 
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తనకు అత్యంత అవసరముగా ఐదు రూపాయలు కావలసియున్న 

దని ఆవూరిలో ఒక అంగడివాని దగ్గరకుపోయి అడగి వెంటనే 

తీసుకొని రమ్మానినారు. పోయిన ఆ బాలుడు తిరిగివచ్చునంత 

వరకు బాబా యే ఇతర విషయమును తాకించుకొనుటకుగాని, 

వచ్చిన "పెద్దమనిషీతో మాట్లాడుటకుగాని ఉళ్సహించలేదు _ 

యిష్టపడనూ లేదు, కానేపటికి ఆ వీల్లనాడువచ్చి అంగడివాడు 

లేడని చెప్పినాడు. బాబా మరల వానిని ఇంకొకని దగ్గరకు పంపిరి; 

అక్కడా యీ కోర్కె. నెరవేరలేదు, ఇట్లు మరికొందరి దగ్గరకు 

పంపినను ఫల పదముకా లేదు. ఈ మధ్య కోలములో ఒదెనసామో 

త్యా-రమునశకై వచ్చిన వ్యక్తి అనుక్షణము ఎదిగే అశాంతితో 

అల్ల లలాడుచుండినాడు, బండివాని చాడుగే అతని మననును 

'వేధించుచుండ్నది. ఈ విలంబమునంత్కా ఆ ఆగంతుకుడే, ఆయన 

కోరిన ఐదు రూపాయలిచ్చి తక్పించియుండవచ్చును కాని ఆవిసి 

నారి ఆ పనిమా(త్రం చేయదలచుకో లేదు, 

బాబా పరాయ త్త చిత్తుడై యుండిన మధ్య కాలములో, 

అతడు మరల ళబహ్మాను (గ్రహించుటకు నాకు సహాయపడ రా! 

అని |ప్రాధేయపడినాడు, అప్పుడు బాబా యిష్పుడు జరుగుచుండిన 

దాని సం'కేతార్గమునిట్లు వివరించినాడు. “నీకు తేలియలేదా? ల్తంత 

నేప ఆ పనినే చేయుచుంటినే! నేను ఐదు కావలెనన్నది నీకు 

అర్థము కాలేదా? [బ్రహ్మ సాయుజ్యమును పొందగేరునారు 
ముందు ఐదింటిని పరిత్యజించవలెను,. వంచే దియ వ్యాపారమును 
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మొట్టమొదట విడనాడి, పంచప్రాణముల వదలవలెను, దీనికి అనా 
స క్షత, జొదానీన్యమ్యు విషయ పరాజ్ముఖతయు అవసరము, (బ్రహ్మా 
జాన మార్గము దుర్గమము, అందరు ఆ నూర్షముబట్టి నడువలేరు, 

సతో గూడ వెలుగు పుట్టును. des స్వర్షము _ యగ 

విషయములు రెంటిపట్ల సమాన విరాగము గలిగినవాడే (బహ్మా 

జానమున క్ర ర దు. 

బది, ఆగంతుకుని పవహికతృష్టాగర్హ ణమేగాక, అతని స్వర్ష 

వాంఛయెన జై వదర్శనాన క్షిని గూడ అధిశేపించుట అయినది. 

జీవన మహిమ తెలుపుమనిన (పార్లన దోషభూయిష్టమని 

శెలుపుటకు బాబా ద్రవ్యసంకేతమును ఉపాయోగీంచిన మరియొక 
నిదర్శనముగలదు: ఈమారు వచ్చిన భక్షునితోడి సంభాషణమును 

మధ్యనిలిప్కి ఆ వూరిలో ఒక వృద్ధి వ్యాపారిదగ్గరకు నూరు రూపా 

యలు కావలెనని పంపినారు ఆ వడ్డి బేరగాడు, అడిగిన డబ్బు 

బదులు భో _కిపూర్ణ (పణామమృలనుపంవినాడు. ఇంకా చాలామంది 

దగ్గరకు 'పంపినా న్నిప్ప్రయాజనమే అయినది. చివరకు తన శిష్య 

డైన ఒక భాగ్యవంతుని దగ్గరకు పంపినారు. కాని నిజంగా యీ 

భక్తుని దగ్గర ఆ సమయానికి డబ్బు లేకపోయినది, అతడు, 

చాచాకు యింతకుముందు లేదనిన వ్యాపారి దగ్గర అప్పుతీసుకొని 

వంటనే బాబాకు చేర్చినాడు. 

దివ్యజ్ఞానము '- ధనము 

చ్ వసాహో త్యారమునకు వచ్చిన వ్య క్తి దిగ్భృుమ, అమ 

17 
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రము కలిగి శ్రీ బాబా నిత్య అంతేవాసి _ ఒకని దగ్గరకుపోయి, 
బాబా తానడగిన కోర్కెను దీర్చక ధనతృష్ణత/ మనసునింపుళొని 

పసొమరునివలె (ప్రాఘులాడుటనుగూర్చి ఆశ్చర్యమును (ప్రదర్శించి, 

బాబాను కటువుగా విమర్శించినాడు, అప్పుడాభ కుడు యిట్లు అత 

నికి (ప్రత్యు త్తరము పలకినాడు: సీ కోర్కె-దీర్పనే ఆయన (పయ 
ల్నించినారు; ఆయన (ప్రదర్శించిన సం'కేత వర్ల నమును నీవ అర్థము 

చేసుకొని యుండవలసినది. బీద బాబా అడిగపుడు దొరుకని డబ్బు | 

(కీమంతుడు నానాసాహెబ్ అడుగగానే లభించినది; మొదట 

'లేదనిన న్య శ్రియే ఆవల యిచ్చినొడు. ఇస్తు సర్భమాననులు దివ్య 

జ్ఞానమును కోర'లేరు, “కోరినా అట్టివారికి లభించదు; అశ్లే దివ్య 

దృశ్య ముల నభిలవీ.ఇెడివారు మొట్టమొదట అధ్యాత్మిక సాధన 

సంపత్తిని సముపార్టి ౦చుకొని యుండవలెను 

గవాలవనరక్కు భ్ కులు చాొలవుంది యిట్టి సంశేత బోధనల 

అరము' చేసుకోగలిగి సహాజ జ్ఞానముచే అంతరార్థముల తెలుసు 

కోగలిగియుండిరి గాని సర్వతా బాబా ధనవాంఛలు అవగా 

హమునకు వచ్చేనిగావు, ఎవరికి తోచిన అర్థం వారు చెప్పేవారు, 
(కింది సంఘటను పరికించండి:.._ 

చూడవచ్చిన ఒకరిని బాబా దతీణ దహీణ అని అంటూ 
కడపటిరూకవరకు దోచివేసినారు. బొత్రుగా లేక పోయినప్పుడు 

'భేశపాండె దగ్గరకుపోయి అప్పుతీసుకొని రమ్మునిరి, దానికి "దేశ 

సాండె = “భాభా కోరునది నీ డబ్బుకాదు నీ హృదయ మాన 
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సికార్చణములన్వు నీ అత్మీయ శ్రద్ధను సదా తనయంజే నిలుపుమని 

ఆ'ేశించినారు అని నిర్వచించినాడు. 

భిన్నార్థములు 

ఈ వివరణమును బాబావిని -ఆమోద సూచకముగా 

చిరునవ్వునవ్వి, మరల నూతన శిష్యుని యీమారు దీఫీతుల 

దగ్గరకు పంపినారు, దీశీతులు యా యాచనకు యిట్లు అరు 

చెప్పినాడు: ఈ యాచన అత్మోత్కర్త పె సలిపిన చాడియే. 
కాబట్టి నిర్ణ నుడుగా చేయబడిననుు భికుమె త్త వలసిన అవసర 

మేర్చడినను అవమానితుడ నె తినన్న భావముతో ఖన్ను డుకారాదు. 

బాబా యో వివరణమును ఒప్పుకొనిరి కాని అతనిని 

మరల నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ దగ్గరకు పంపినారు, నారంద 

రిలో బాగా (ప్రపంచానుభవము ఇంగిత వనము కలిగినవాడు 

యా నానాసాహెబే, ఆయన యిట్లు చెప్పినాడు! ఆయన ఒక 

నూరు రూపాయలునూ త్రం పిర్తీకి ' వచ్చునప్పుడు చేతబట్టుకొని 

వచ్చి, ఇంకొక నూరు సహ కోపర్ గాం లెల్వేస్తే నీవనులో 

ఒక మిత్రునిచేతికిచ్చి నప్పెడువాడు, ఒక. వేళ పీసుకొనిపోయిన 

ధనమంతా అయిపోయినచో, అవస్థల పాల్గాకుండా వుండుటకు 

చేకావలిగా యీ మొ త్తమును అట్టిపె ట్రియుంచేవాడు. తన 

మీదనే తాను సదా అధారపడి యుండనలెననెడి సిద్ధాంతము 

సాయిబాబాకు నచ్చనందున, ఆ భకునికి గుణపాళము చేర్చదలచి 

నాడు. అందువల్ల 'మొదట ఆయన దగ్గరకు నలువది రూపాయలు 
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కావలెనని పంపినారు. కోపర్గాం నుండి ఆ మొత్తమును ఆయన 

తెప్పించే లోపలనే మరికొంత దవీణకావలెనన్సి అతని దగ్గర క్ర 
ధనములేదని దీనముగా 'చెప్పించునట్లు చేయగలిగి యాచనలో 

హోన్యము లేదని బోధించినాడు, 

సంకేతార్థములు 

కాని యితర సందర్భములలో బాలావాటిలో 0౧౮ సంశే 

తము సులభ |గ్రావ్యాముగ నోండును, ఒక భక్తుని బాబా పలు 

మారు రెండు రూపాయలు అడిగేవాడు, చివరకు స అతడు ఎందుకు 

అని అడుగగా . “నేను కోరునది యీ రెండు లోహనాశెములను 
కాదు నీ సహానమును నీ విశ్యాసమునే దవీణ 'పెట్టమను 
చున్నాను అని విడదీసిచెక్పిరి. 

ఇంకొకప్పుడు ఒకనిని నాలుగు రూపాయలడిగి తీసుకొని, 
ఒకే ఉన్నదనినారు. “నేను నాలుగు యిచ్చినానే అన్నాడు ఆ 
భక్తుడు. “అది కాదనను, నీవ్ర యిచ్చినది నాలు” నా నాకు ముట్టి 
నది ఒకకు' అన్నారు బాబా, ఆ భక్తుడు యిది అర్థము శాలేద 
న్నాడు, అప్పుడు బ్యాబా “మున్ముందు నీకు యిది తెలియగలదు? 
అనిమా(తమన్నారు. ఆవల కొంత కాలానికి ఆ వ్యకి కి ఒకనాడు 

నైలు ప్రయాణం చేయుచుండినాడు. మార్గమధ్యమున ఒక ఫకీరు 
ఆ సెళ్టెలోనికివచ్చి, ఆ భక్తుని ధర్మ మడిగినాడు. అతడు ఆ సా 

ధుకు ఒక పై నా యిచ్చినాడు. "కాని అతడు నాలుగు కానలె 

నన్నాడు, ఆ ప్రయాణీకుడు నాలుగణాలరూక . యిచ్చినాడు, 
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అప్పుడుగూడ ఆ ఫకీరు తసకిచ్చినది ఒక్క కే నన్నాడు. మరికొంత 
సేపటికి ఇంథొక హిందూ సన్నా్యాసివచ్చి యి'క్లే అతనిని భికు మడగి 

నాడు, మరల ఒకటి యిచ్చుట్క ఆతడు నాలుగడుగుట జరిగినది. 

చివరకు దాని సంేకార్థము అతనికి అప్పుడు అవగాహమునకువచ్చి 
నది, మనో బుద్ధి చి త్త అహంకారము లనెడి చతుర్విధ మానసిక 

వికారములను పరిత్యాగ మొనర్చమని బాబా కోరగా ఆయనకు 

'తాను అర్బించినది _ ఒక్కొ జీవమును మాత్రమే! 

అంకొకప్పుడుు బాబా ఒక యువతిని ఆరు రూపాయలడి 

గిరి. పాపము! ఆమె దగ్గర్శలేదు, (ప్రక నుండిన భర్తతో - యిట్లు 

అడుగబడినప్పుడు చేత 'చిల్లిగవ్వగూడ లేకుండుట ఎంతటి వ్యథా 

పూర్ణ మో ఉహించండి - అనినది, ఆయన “బాధపడవద్దు. బాబా 

అర్థంచినది ధనముకాద్యు ఆయన తన పాదనన్ని ధిని విడిచిపెట్టమని 

ఆ దేశించినది అరిషడ్వర్షములను” అని ఆాంతింపజేసీనాడు, 

ఈ వివరణమునకు "బాబా చిరునవ్వు వెలయించి ఆమెన్లు 

మరల “నా ఆరు రూపాయలు నాకు యివ్యవా? అని అడిగినారు, 

దానికి ఆమె “వాటిని ఎప్పుడో మోకు యిచ్చివేసినా అన్నది, 

“అట్లయిన యిక సన్మార్ల మును తప్పకుండా నుండుటకు జా(గ త్త 

నహింపుము? అని ఎచ్చరించినారు, 

ఇట్టి సంశేతములు, (పథమ ఫలిత సమర్పణము, మరచి 

పోయిన (మొక్కుల చల్లించుట్క _ య$ీ|తివిధ బుణ పరిప్కా-ర 

మునశే తరచుగా బాబా ధన రూసమున కోరుచుండినది. తయన 
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కోరునది ధనము కాదన్నది నూ[తము ప్రత్యశసత్యము, ధన 
మనిన బాబా కరకు అనాస గలిగినవారు మరెన్వరునులేరు, 

అయినను ఆయన చరమావస్థలో ధన 1పవాహమ్సు ఆయన 

ఆవాసము ద్యారకామాయిని ముంచివేసినది, ఒక రాష్ట్ర గవర్నరు 

జీతమంలై న ఆ మొత్తముపై (ప్రభుత్వము ఆయ సుంకము విధిం 

చను (ప్రయత్న పడినది; కాని ఎంత వచ్చినా ఆ సాయంత్రమునకు 

బాబా దగ్గర ఒక్క-పె సాగూడ మిగిలేదికాదు కాబట్టి ఫుల్క- 

విధికి వీ ,లెనదిగాదు. 

ల వ స 



6. ఉపదేశము 

ఒక ఆధ్యాత్మిక గురుదేవుని జీవిత విశేషము ఆయన 

ఒసంగు ధర్మోపచేశమే అయియున్నది, ఇది శేనలము కొపప రిక 

లేక, సిద్దాంత (ప్రవచన బోధముకాదు. ఉపదేశము ఆధ్యార్మిక 

నియమ సాధనము |ప్రతినియమ పాలనము నై యుండ్కి శిష్యునిపై 

నిగూఢ (ప్రాబల్యమును ప్రసరింపజేసి, అతని ఆతోన్న తికి దోవాద 

మొసగవలెను, దీని సాం వంట యిట్టిదని ఒక సిద్దుని 

జీవిత చరిత్ర (వాయువానికి సుభోధము కాకపోవచ్చును, ఇంతే 
గాక యిది మనసిచ్చిన శిమ్యనికొరశే Sh sess 

అన్యులకు దాచ్చిపెట్టబడుటగూడ సవాజము, ఈ ఉస'బేశము శీ శిష్య 

నికి (పత్యతముగ స్వయముగ అంతళ్ళుద్ధినిబట్టి గురు వొసంగుచుం 

డును లేనియెడల దీనిని దుర్వినియోగము గావించిన, "పెడదిరిగి 

భకుని నెత్తిపై అది అరిష్టమును పులిమి "పెట్టును, కాని సాయి 

బాబా విషయమున యీ జెడదలేదు; ఎందుకనిన ఆయన ఏ తత్త 

మునుగాని సిద్దాంతమునుగాని |ప్రక్యేకముగ గ్రంథస్థము చేసిపెట్ట 
లేదు. ఇంతేకాదు, వాచాగూడ ఆయన ఏ వ 

(ప్రవచించి స్థాపించలేదు. 

అణిమాది సిద్ధులకు (పాతికూల్యము 

జీవి అనుసరించవలసిన ఆధ్యాత్మిక పథము లెన్ని యోగలవ్చు; 
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ఇక బాబా బేనిని ఆజేశించినాడన్న దే [ప్న ఎత్రుకొనుచుండ 

గనే ఆయన యోగతంతములను చెప్పలేదని కచ్చితముగ వాటిని 

తీసి వేయవచ్చును. ఇది కొంత ఆశ్చర్యకముగనే యుండవచ్చును; 

ఎందులకన అతీతళ కలను సెంపొందజేయునది యిట్టి అప 

యతో్న్నోపలబ్లి అసాధారణ మార్లములేనని తెలిసిన విషయమే. 

బాబా యీ శక్తులను ఛారాళముగను విరివిగను ఉపయోగించి 

నను వాటిని ఆయన భక్తులకు | ప్రసాదించకపోవుకుగాక, వాటిని 

వారు అలవరచుకొనుటనుగూడ [పోత్పహించలేదు, అణిమాది 

విద్యలను సమువార్తి ంచుటకు ఆయన శిష్య కోటి (పయత్ని౦చక 

ఫోవుటలోనే వ్యా యా ఆధ్యాత్మిక చింత, , జ్ఞాన తృష్ట (పడ 

రితములగుచున్న వి, ఎక్కోడన నను సాధకులు యిట్టి 'యకీణీ 
విద్యలకు (పాకులాడుచు, నీటిని సత్యాధ్యాళ్మీక పురోగతిత్రో 

సరిపెట్టజూచినచో ఆ శివ్యకోటి అట్టి గురువు విషయమై కడుంగడు 

జాగరూకత వహించియుండనలెను, 

_ యోగసాధనలో (పథానమైన (ప్రాణాయానుమును గూడ 

సాయిబాబా కొన్ని సందర్భములలో గర్హించినారు, 6 పాణా 

యామ మార్హమున ఎంత ముందుకు నడచినను అతడు చివరకు 

పై పూరోభివృద్ధో నన్ను అశ్రయించకతప్పదు అని బాబా 

మాట. బది ఆ సరమ అదె సతి భగవాన్ రనుణమహార్దుల 

వారిని జ్ఞప్తికి దెచ్చుచున్నది. ఊహామయ బుద్ధిని స్వాధీనము 

చేసుకొన | ప్రయత్నించువారికి (ప్రాణాయామము ప్రథమ సోపాన 
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ముని ఆయన బోధించిరి. ఆయనగూడ “చివరకు అందరుగూడ 

అరుణాచలమునశే రానలెను అనేవారు. ఆ అరుణగిర్యాశ్రమమె 

జ్ఞానమునకు అకుటిల అవిషమ మూర్షము, 

సన్న్యాసము మోక్షమునకు (ప్రథానము'కాదు 
సాయిబొబా ఉపచేశములలో ఇంకొక విజేషము:. ఆయన 

అపక్వచిత్తులగు శిష్యులను మోతకులబ్ధిక 0యా (ప్రపంచమును పరి 

కా సన్నాసులు క్ర మనలేదు; కొన్ని సందర్భములలో 

సన్నాాసమును అధికారములేనివారికి నిపే.ధించి యున్నారు, 

బ్రంతేగాక, ఆయన సాధారణముగా గృహస్థుల విషయములో 

చూపిన శ్రద్ధ, సంసారుల జీవయాత్ర సమస్యల అకక పరివ్య-రించిన 

తీరు భక్తుల ఉద్యోగ వివాహ శిశువుల విషయమై ఆయన (ప్రద 

రించిన ఆస క్రి, చూపిన మార్గములు, (పసాదించిన వరములు 

మొదలగువాటిని గుర్తించినచో, ఆయన తన భక్తులను గృవాస్థా 

శ్రమము చ్యారానే అంతళ్ళ కిని పెంపొండ జేసుకొనవలెనని అభి 

లషీంచినట్లు స్పష్టముగ తెలుసుకొనవచ్చును, 

గురుసంపూజనము 
ఆయన ఉపబేశించిన భక్తి జాన మార్గముల వివరము 

తెలినుకొనుటకు మనకేమో ఆధారములు మిగులలేదు. ఇంతే 

గాదు, అందరు గురువులకు పరిపాటి అయిన ఉపదేశ (ప్రదానము 
గాని, దీకాప్రసాదముగాన్సి నామ జపోప'జబేశముగాని ఆయన 

చేయనేలేదు. బాలానుంది భక్తులు దీనిని గట్టిగా ధృపపరచ్చు 

18 
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చున్నారు, అచాగ్య నార్కె- అంటారు; “బాబా నాశెన్న డుగాని 

తంతమునుగాని మంత్రమునుగాని ఉపచేశేమునుగాని ఒసంగి 

ఎరుగరు నాకు 'దెలిసినంతవరకు యింకెవరికిగాని యిది | ప్రసాదించి 

నట్టులేదు.? చేశపాండె చెప్పినట్లు యీ ఉదంతమునుగూడ ఆయన 
ఇట్లు చప్పుచున్నాడు:. = 

రక్నాబాయి చేశముఖ అను ఒక స్రీ ఆశ్రమములో 

బాలికౌలము సాయిబొబాకు పరిచర్య చేయుచుండి తనశ్రేదెనా 

ఉపదేశించమని (ప్రాధేయపడినది. కాని బాబా ఏమి చేయనందున 
ఆమె సత్యాగ్రహమునకు తారొకని, ఉప'చేశమిచ్చునంతవరకు 
(పాయోపవేశేము చేయుదుననినది, అశ్లు నాలుగు దినముల ఉప 

వాసానంతరముు 'చేశపాండె అమెపై అనునయముతో పౌబా 

దగ్గరకుపోయి, ఆమె కొక జపనామ మంత్రోపదేశము నొసంగ 
ప్రార్థించినాడు. దీనితో సాయిబాబా ఆమెను పిలిచి మంత్రోప 
డేశముల నొసంగుట తన మార్గముకాదనియు, మహోశ క్రి వంతు 

డైన తన గురుదేవుని ఊరకే అనుసరింతుననియు ఆయన మార్గ 

ములకు యితర గురువుల మార్లములకు కొట్ర వ్య త్యాసమున్న 

దనియు నాక్యోప'ేశములు వారి ' పద్దతి కాదనియు చెప్పిరి, 
మేనేజరుగారుగూడ యిట్టి కథనే మరియొక డానిని 'చప్పి 

నాడు “సాయిబాబా ఒసంగు ఆధ్యాత్మిక సాహాయ్యము సాధా 
రణమైనదిగాదు, ఆయన ఎట్టి మంత్రమునుగాని ఉప'దేశింపరు, 
ఆయన ఎన్నడును యోగము _ (ప్రాణాయావుము . కుండలిని 
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మొదలగువాటినిగూర్చి మాట్లాడి ఎరుగరు, ఆ నూర్గానువ రు 

లెవరి కె న _వె పుదప్పి ప్రమాదము సంభనించినచో వారు బాబాను 
ఆశ్రయించి ఆయన కరుణాతిశేకముచే ఉద్దరింపబడుచుండిరి.” 

అయినప్పటికిని ఉపచేశములకొరకు మరియితర్యతా ఆశ్ర 

యించనలసిన అవసరమేలేదని ఆయన శిష్యులకు గట్టిగా చెప్పు 

చుండినారు. ఈ విషయమును గురించి ఆలోచించినవారే చాలా 

తక్కువ. అయినను బాబా యిచ్చిన ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రయము 

సహాయము (ప్రత్యశీములు _ శ క్రి వంతములు, హెచ్,వి, సాథె 

ఇట్లు చెప్పినాడు: “బాబా ఎవరినిగాన్సి ఎన్న డుగాని ఉపదేశమును. 

తత్తోోపదేశ (ప్రాథమిక షాఠములను ఒసంగి ఎరుగర్వు కాబశ్లే 

ఆయనను నేను యిది అడుగలేదు. *చాలమారులు, ఇతరులు 

ఉపదేశ మొసంగుదుమని నన్ను పిలిచినారు. నన్ను సిలిచినప్పుడెల్ల 

యో సంగతి సాయిబాబాకు చెప్పుచుంటిని ఆయన పోవద్దని 

నినవారించుచుండిరి. ఇటే పద్ధతి రమణనుపర్షి గూడ అనుసరించి 

నారు, 

శిష్యుల రక్షణ భారము గురువుదే 
ఈ ఉపదేశ విధానము హిందూమత మందును, ఇస్తాము 

నందును తదితర మతములందును అత్యంత (పధానమని తెలుసు 

కొనినప్పుడు యీ ప్రశ్న (ప్రాధాన్యము మనకు (ప్రత్యతముకాగలదు. 
ఈ భౌతిక జీవితములో అధ్యార్మిక వరవాగ వారల సిద్ధుడై న 

గురుపొదులవారి ఉపదేశ ఆ దేశములవల్ల నే సాధ్యమేనని "మ్య 
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మతములు చాటుచున్నవి, అది గురువునుండి శిమ్యనికి (పాకు 
నిద్యుచ్చ క్షీ (ప్రసారమువంటిదిగ (శక్తిపాత విద్యగ) ఊహించబడు 

చున్నది, ఈ జీవిత లక్ష్యము అ ధ్యాల్మి కోన్న తియేనని దృఢ 

విశ్వాసము కలిగిన వ్యక్తికి .అన్యగమ్యుము 'లెన్నటికి ఆకర్ష ణీయ 

ములు కాజూలను, సర్వ మానవస్థితికంటొ "పె న మానన్రునకు కోరదగిన 

'చేమున్నది, కాబట్టియే యథార్థ గురు దేవునియొక్క. పరమావళ్య 

కతను సాధకుడు గు ర్రించియున్నాడు, ఆధ్యాత్మిశ వీద్యానంతు 

దైన ప్రతి వ్యక్తియు ఉప దేష్టయగుటకు అర్హుడు కానేరడు, కారణ ' 

జన్ముడైన యే మహార్షికో _ లేక ఒక నూతన మత(ప్రవ క్రకో దప్ప 
తదితరులక్కు ఉప దేశము అవిచ్చిన్న గురు పరంపరానుగత మై ఒసంగ 

బడుచుండనలెను, గురున్రుశానటువంటి సిద్ధ పురుషుడు తన జీవిత 

ముచ్చేతను, నిజపభావ కిరణ (ప్రసారము చేతను నూనవాభ్యుదయ 

మును (శేనుమును గూర్చవ్చును. ఇదిగాక ఇతర అవకాశములు 

గూడగ్యల్టివు, | కాని గురువులు శిష్య కోటికి మార్తోప దేశ బాధ్యత 

లన్నియు తమవేనని మాత్రము అంగీకరింప నందున అన్య బోధకుల 
నుండి భక్తులను బెడగొట్టరు. ఇక సాయిబాబా - రమణమహర్షి 

తన అంతేవాసుల అధ్యాత్మిక (శ్రేయనును తనువై బెట్టుకొనినా 
రనిన, తమ శిష్యులకు తెలియక పోయినన్సు వారు గు  ర్రించలేక 

పోయినను, యా మహి తాత్ములు ఒక అనోచరి ఉపదేశ విధాన 

"యును అవలంబించి యుండినారనవలసియుండును. సొయిబాబా 

“శలునూరు, (వ్రత్యతముగ తన శిష్యుల రమ్ణభారము తనదేనని 
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చాటీయున్నారు, తాను వారిని సదా వేయి కండ్ల కాచియే 

యుందునని, అట్టి విశ్యాసముతోభారము తనపై మోవి నిశ్చింతగా 

శాంతిని బొందమని చెప్పియున్నారు, 

చాభా అన్నారు; “నా వారిలో ఎవరుగాని నాపట్టునుండి 

జారి విడివడి పోవుటను నేను సహించను.) రమణ భగనాను 

డన్నాడు; “పులినోట బడిన ఎర ఎట్లు తప్పించుకొని బయటపడ 

లేదో, అశ్లే ఒక సద్గురు కరుణానుభూతి ననుభవించే శిష్యుడు 

ఎన్నడును గురుదేవుని పట్టునుండి బయటపడజాలడు. సాయిబాబాె. 

“నీను మిన్న క ఊోరుకుండుము; కావలసినదంతా చేసే చేసుకొందును? 

అన్నారు, రమ్ణమహర్షి గూడ యిదే అనిరి, “సీవెక్కడై న 

ఉందువుగాక్క సన్ను తలంచుకొనుము నీ అండన చేరియుందును” 

అని ధెర్యము చెప్పినారు బాబా. దీనినే అరుణగిరిబుష్సి మాటల 

భేనముతో చాటినారు, దీనిని అచ్యుతవ_ర్రనమండ్రు, 

శ క్రిపూర్ణ హన్తస్పర్శ 
సొయిబాబ్యా తన శివ్యకోటిసై అపూర్వ దృఢ తమ 

(ప్రాబల్యమును (పసరింపజేయుచుండి నారనుటలో ఎట్టి సందేహము 

గానిలేదు. తమయందు అధ్యాత్మిక జాగ్భలిని. లేవగొట్టినట్లును, 

అధ్యాత్మిక మార్లావలంబనమును సాయిబాబా తేనుకు గరసినట్టును 

ఎందరో నుడువుచున్నార్యు నిజముగా ఆయన నిజశీష్యకోటి 

(శేయమునకంతయో పాటుబడిరి, ఆయన వచ్చినవారి తలపై 

తన చేయి 'బెట్టుటను ఒక ప్రత్యేక మైన అలవాటుగా అలవరచు 
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కొనినారు. దీనినే హూ స్త మస్తక సంయోగమందురు, ఒక భక్తు 

డన్నాడు: *“తన్నా[శయించిన భ కుల తలను తాకుటను బాబా ఒక 

ప్రత్యేక శక్తిపూర్హ విన్యాసముగా కలిగియుండినారు, ఆయన 

స్పర్శ నీవో కొన్ని శక్తులను, కొన్ని వూహలను, కొన్ని నూత్న (చేర 

ఇలను (పభవింపజేసేది. ఒకొ-క్క-ప్పుడు, బాబా భ కుని శీరముపై 

నిజహ స్తమును వాలా గట్టిగా అదిమి అతని అవిద్యా జడళ క్తులను 

అణచివేయుచుండిన నట్లు తోపింపజేయును, ఒకొ-క్క-ప్పుడు తల 

మిద మెలిగా శాటింతురు; ఇంకొక్క ప్పుడు నిమురుచుందురు, 

ఇట్టి (పతిచేవ్ష ప్పకు ఒకొక ప్రత్యేక ఆ్రశానముగ అదు; దీనితో 

శ్రిష్యని హృదయ ఫలకమున ఒక అపూర్వశ క్రి "కలుగుటో, లేక 

ఒర్ వినూత్న చిత భిన్న భావము పుట్టుటో జరుగుచుండును, 

గురుపూజయే మోక సాధకము 

ఇట్లయ్యు, ' సాయిబాబా గురుధ్యానము, శుభూవల 

మూలముగ భక్తులు -దెవసాతూత్కారమును పొందుటకు శిక్ష 

అను నొసంగుచుండిరి. = తాను యో మూర్షమునే చేపట్టి, తన 

శిమ్యులనుగూడ దీనినే అవలంబించమనిరి, జ ఆయన ఉపదేశ 

పద్ధతి, భగద్దీతలో _ శరీరమును మానసాది యి౫ద్రియములను 

సర్వీభోగములను వు తనకీ ముఖ్యాంగములని 

చెస్పీన దాని భావముగూడ యిదియ, అవార్య నార్కె- సూత 

పాయముగా దీనినే యిట్లనిరి; స్ట ల శీరసానహించుట, 'జేన్చని 

వేమించుట ఈ రెండే భ క్రిమూర్షమునకు (ప్రధాన లక్షణములు నిజ 
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గురువుపట్ల న భక్తు కులను "పెంపొంద జేసుకొనుటవల్ల నే బెన్ 

భో కిని అంక కొనవచ్చుననునదే బాబా తన మాటలతో 

చేతలతో నోక్కి చెప్పుచుండిన ముఖ్య విషయము. గురున్రునే 

దె వముగా సామౌత్క-రించుకొని-_ ఆయన ద్వారా 'జేన్సని కను 

ఫొనుశు యీ విధాన పరమార్థము.” 

దైవము - ఆత్మ - గురువు ఒక్క కే! 

ఇది సర్యతా సరంపరానుగతముగా దిగివచ్చుచున్న ఆణా 

రము _ ఉచీతరీతి, రమణమహర్షి -*టెనము గురువు ఆత్మ నిజంగా 

ఛిన్న ములుగావు. అవి అన్నియు ఒక్కశు” అన్నారు. ఇంకను, 

'చాహ్యాగురువు భక్తుని వాదయాంతరాళములో అంతః గురువును 

మేల్కొఎలుపుటకు సహాయపడునన్నాడు, ఈ ఆంతరంగిక గురు 

వన్న భానము క్రైస్తవ (ప్రవచనము - నీ యందున్న శ్రీస్తో అన్న 

దానితో సరిపోవుచున్నది, ఈ విషయమై సాయిబాబా అంత 

ఏపులముగా చెప్పియుండక పోయినను ఆంతరంగిక గురువు 

ప్రాముఖ్యమునుగూరి ్వ నొక్కి చెప్పినట్టు సాశీ భూత రచనలుగలవు, 

ఆయన బోధనలకు కేవలము వ్యతిరేకముగా (పెకి కాన్సించినను 

“గురువు తప్పని సరిగా ఉండవలసిన అగత్యములేదు. (పతిదీ నీ 

యందే లమిడియున్నది, నీవేదో చల్లుదునో డాని ఫలితమునే 

కోసి సికొందువు, నీవు యిచ్చినదే తిరిగి స్కు ముట్టును, ' అన్న వాక్య 

ములు లోపలి గురువును గూర్చియే చెప్పినట్లు మనము భావించ 

వలెను, లోపలి గురువును గు ర్రించగలిగినవో ంఖా బయటి 
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గురువుతో పనియేలేదని దీని అంతరార్లము. ఇంకను ఛాబౌ యిట్లు 

విస్పష్టముగ 'వెల్లడించినారుః: “అంతయు నీయందే అంతర్గత మై 

యున్నది. నీ కర్ణే(దెయములను లోపలికి మరలించి శ్రద్ధగా 

వినుము అచట వినిపించిన అ'ేశముల పాలింపుము” అన్నది 

చాచా తరచు చెప్పుచుండిన సూక్తి. కాని ఈ ధర్మ సూత్మమును 

భ కృులందరికి చెప్పేవోరుకాదు, ఈ విషయమును బాగుగ గుర్తించ 
వలసియున్న ది, సాధకుడు శుడ్డుజె ఆంతరంగిక గురూప బేశముల 

అనుసరించగలిగిన శక్తిని సముపార్డి ంచుకొను నంతవరకు యా 

సూత్రమును ఆచరణలో బెట్టజూచుట అత్యంత ఉప్మద్రవకరము; 

ఎందులకనగా _ నానావిధ స్వార్థ చింతామలిన |ప్రోత్సాహములు 

ఆత్మజ్ఞాన (పవాహములోనికి జారిపడి అవే అంతర్భూతి అధ్యా 

త్మికోపేశములుగా చెప్పుకొను ('ప్రమాదమునకు అన క్షాశముల 

గల్సించుచున్న వి, కాబట్టియే = సాధారణముగా బాహ్యాగురును 

సాధకునికి అత్యంత అవసరమగుచున్నాడు, 

శరణాగతి 

సామాన్యముగ, గురువుపట్ల భ క్రి (శ్రద్ధలన్ను మానసిక పరి 

మితులులేని శరణాగతినే బాబా తన శిష్యులనుండీ . కాంతీంచి 

నారు. ఇది శక్తివంతమైన విధానమేకాన్సి అహంభావ "లేఖలు 

సంపూర్ణ ముగ _చెరపివేయబడిన సంపూర్ణ సద్గురుడు దప్ప 

యీ విధానమును భద్రముగ నుపయోగించజాలడు; లేకున్నచో 
యిది భయద అనర్థము కాగలదు. సాయిబాబా ఏ విషయమును 
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గాని ఉపపత్తులతో సిద్ధాంకీకరించి యుండలేదు కాబట్టి, దీనికి 

ప్రత్యేక (ప్రాముఖ్యము నొసంగలేదు. (క్రిందికథ ఆ విషయమును 
సమ[గ్రముగ విశదీకరించగలదు, 

సాయినామ జపము 

ఎప్పుడూ షిర్డి లోనే కాపురముంటుండిన ఆయి అను ఓకీ 

భక్తురాలి దగ్గరకు సాయిబాబా తరచుగా తన దగ్గరకు వచ్చిన 

వారిని పంపుచుండినారు, ఆమె యింట బస చేయుచుండిన ఒక 

భక్తుడు ఆమెళో “మనకు అత్యంత (శేయోదాయకమైన మార్గము 

జపమేనని అంగీకరించితినిగాన్సి ఆ జపములో న నొమమును 

గహ్లీంచవలెననునదే (ప్న, అని అడిగినాడు. “చాలమంది పిర్ధల్ 

లేక రావునామములనే జపించుచుందురు. నాకు మా|తము షు 

నామమే తారక మంత్రము. ఆయనే నాకు దేవుడు అన్నది ఆమె, 

“నీకు శుభప్రదమైనది నాకు మాగ్రమేలకాదు? నేను గూడ 

సాయినానముమే జపనామముగా (గహింతునుి అని వెంటనే 

వారిద్దరు ఎదురెదురుగా కూర్చుండి ఒక గంటసేపు సాయిబాబా 

పట్లు ఫస జపీంచినారు. అవల కాసేపటికి సాయిబాబా ఆ భక్తుని 

పిలిపించి - “యీ ఉదయము. నీవేమి చేయుచుండినావు? అని 

అడిగినారు. 

నామజపము 'చేయుచుంటినిీ అన్నాడు అతడు. 

“ఏ నాము జపము? 

“నా దైన నామోచ్చారణి 

19 
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(నీ _చెన మెనవరు?ి అని అడిగిరి బాబా, 

అతదు తొడుగులేకుండా మోకు 'తెలుసునుగదా[!) అని 

మాత్రం అన్నాడు, దీనికి బాబా నవ్వి “అడే సరియైనది. అన్నారు 

_ అనగా నిజనామ జపమును సాయిబాబా అంగీకరించి హర్షి 0చి 

నారని స్పష్టమగుచున్నది, ఇంతేగాక యీ తారక మంత్రోపజేక 
మును, తాను ఊరకుండియే, ఆయిచేత యి భో కునికి (పసాదింప 

జేసినారు. కాని యీ అంగీకారమును ఆయన బహిరంగముగా 

ప్రకటించలేదు. ఇట్టి బాబా స్థితి హిందువులు సాగించిన పూజా 

విధానమువలన సుస్థాపిత మైనది; దీనినే ముస్లిములు గ క్మించినారు. 

ఇంలేగాదు, గురురూపమున తమ యిష్టడై వమును సామోత్స. 

రించుకొని ఆధ్యాత్మిక పభగాములగుచుండిన హిందువులకు ఒక 

సిద్ధ పురుషుని సందర్శన సాంగత్యములు (ప్రసాదించిన భౌతిక 

అధ్యాత్మిక లాభములను మాతమనుభవించు అసంఖ్యాక యితర 

ఆరాధకులకును అంతగా భేదములేదు, 

గురువుపై భారము . 

'స్జేవలము గురునిపై సర్వభారముల వై చి శరణాగతు డైన 
ఆధ్యాత్మికోపాసి, ఎదే "జెనిక వ మార్గ పథికుడు అవలంబించు సాధనను 

విస్సష్టముగ ఆకర్ష సీయముగ అచార్య నార్కె యిట్లు వివరించి 

నాడు: 
“సాయిబాబా సంపదాయము | పకారము, ము క్రసంగులై 

స ముగ ఆక్మార్షణముగావించిి గురుపాద పంకజముల 
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శరణుజొచ్చిన భ క్తుడుగాని సాధకుడుగాని త్మీవ ధ్యానమునుగాని, 
నిరంతర నామ జపమునుగాని గావించుచుండ ననసరముశేదు. 

అయినను, అట్టి శరణాగతుని వర్తనము అకశంక మై, మానసము 

నిశుద్ధమై యుండవలెను, ణం శేగాక అర్హత' లేకండా “ది నేను 

చేయచున్నా ను” అన్న భావముతో పజ (పకటనముగ చేయు 
సాధన (ప్రతి బంధకమే అగుచున్నది. సాధకుని మానసత్నేత్రము 
నుండి అహంకారము సమూలముగ నిర్మూలించబడనలెన్యు జ పి 

పథమునుండి అది సంపూర్ణ ముగ తుడిచి వేయబడవలెను, "లేకు 

న్న-వో గురుని బోధను ట్ నిరోధించగలదు. గురువు సాధారణ 

ముగ బోధించడు్యు ఆయన నిజ ప్రాబల్యమును ఆధ్యాత్మిక శక్తిని 

(ప్రసరణము గావించును, ఈ (ప్రభావము ధారాపాతముగ వర్తింప 

బడుచున్నది; అహమును పరిత్యజించి సంపూర్ణ ముగ అర్పణము 

గావించుకొనిన ఆత్మ దీనిని గ్రహించి సమ(గ ఫలితమును పొందు 
చున్నది. కాని యీ పలానుభూతిన్మి అహం మమేతి వృత్తులు 

అవరోధించుచున్న వి. 

“ఈ సరను సత్యమును, బాబా భ కులలో గుర్తించ గలి 

గిన వారందరు శేలిసికొనియే యుందురు. ఆయనే సలుమారు 

తన భక్తులతో “నా సన్నిధిలోనేయుండి (ప్రశాంత ఛిత్తులుగండు,; 

మిగతదంత నేను చూచుకొొందును అని "చెప్పియున్నారు, ల్లది 

అంతర్ముఖధ్యానము. 
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గురువే శరణ్యము 
“కాబట్టి ముముటు జెన సాధకుని (పథమ కి రవము _ 

అతడు, నిరాడంబరుడై శుద్ద వ మనస్కుడై విశుద్ధ సరళ వర్తనుడై 

యుండవలెను; అప్పుడు గురు (ప్రసాదమును బడయ నర్హుడె 
యుండును. ఆవల్క తన్ను క్రమానుగతముగ ఉన్న తానుభవము 

లకు నిజా ప్ర గురుదేవ్రుశు కొనిపోగలడన్న వి శ్యాసముండవ లెను 

ఇవి అన్నియు సమకూడియున్న చో (| సంకు చరను నొాయ్రాత 

గమ్యుమును పొందగలడు. అంతవరకు నహసశీలుతై. యుంతవ లెను. 

ఇదే అతనికి సక్రమమైన స్థితి, చరమ గమ్యుమునుగూర్చి అతడు, 

సంకీర కృ ఆధ్యాత్మిక దార్న్శని నిక సమస్యల సరివ్క-రించను ఆయాస 

పడనవసరము లేదు. గురువే తన భక్తుని ఉన్నతికి నొనిపోవును 

ఉన్నత తర నుల (పనాదించును, వి _స్టృతే తము సుం అను 

(గ్రహించును; చివరకు సత్యసిద్ది అనకాశముల వృద్ధి చేయును, 

సాధకుని ఇను గురు'దేన్రని పాస్తగళమె సురవీశ మై 

యుండును, 

“బదంతయు ఒక్క (గుక్కలో సొయి'భోబౌ నాకు ఇచెస్ప 

లేదు; ఇతరులకు చెస్పుచుండగా విననూలేదు. కాని ఆయన వివిధ 

భక్తకోటికి అందించిన సూచనలు ఆయన (ప్రవ గోనలు, ఆయన 

అప్పుడప్పుడు పలికిన సూక్తులు అన్నిటిని కలిపి సమన్వయించు 

కొనిన యీ విషయము తేలగలదు, కొతు సామాన్య 

దృష్టిగూడ యిదే మార్గమును శ చూపుచున్నవి, న 
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ఇదే సాయిబాబా ఉపబేశములకు అద్భుత సారాంశము, 

ఇక్క దీనికి సార్వజనీన రూపమునిచ్చి సర్వులకు అనువర్రింపంజేయుద 

మని ఆయన భక్తు లనుకొనుట సహాజమే! 

సత్యనిష్ట 

ఇట్టి ఉపచేశములకు అపరిచితులగువారికి జొ దానీన్యము 

సహిష్టుత్వాది గుణములు అలవడన్ర, ఇంకను, ఈ విథానము 

ఆధ్యాత్మిక నై బ్యమున'కే దారిీతీయు అనరవముని భయపడు 

చున్నారుగాని, యీ భీతికి తావులేదు, అధర్మమును అసత్యమును 

అవహాంకారమును సహించుట ఎట్టు అపాయకరమో, ఇంద్రియ 

న్యాసారముల ఉేకముల నిరోధించకుండుటచే శీలమును [క్రమేణా 
ఎట్లు విశ్షేష మొనర్చునో, అశ్లే సత్యము ఆధ్యాత్మిక (ప్రాబల్య 

ములపట్లమూపు సహిమ్లుత ఆర్హవము సత్యనిష్థ బుద్ధిబలమున కే 

డారితీయుచున్న ది, కాబశ్లై డై'వేచ్చకు సంపూర్ణ వశంనదుడై న 

సిద్ధుడు, అహంకార లేశమేని లేని యోగి, మానవులలో కెల్ల (పాభవ 

పూర్దుడుగ పురుష్ణో త్రముడుగ ఎన్న బడుచున్నాడు. అట్టె పురుషుడు 

అవిద్యాబంధమును సంపూర్ణ ముగా పరిత్యాగ మొనర్చిన వాడగుట 

చేతనే మహాత్ముకుగా పరిగణింపబడుచున్నాడు, భగవల్లీలపట్ల 

సహిష్షుడె న పురువుడు యీ భౌతిక |పపంచమున శ క్తి యుతు డ 

మొర్షదర్శకుడగుటకు కర్మోద్యు క్తుడగుచున్నా ధు, అహంకారము 

నకు లొంగిన వ్యక్తి 'బేశునిపై తిరుగబడుటశే ఉపక్రమించు 
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చున్నాడు; అందువల్ల నే సాధనారంభ స్థితిలో న దువ్క-ర 

మగుచున్న ది, 

ఆధునిక మహా పురుషతయము 

(ప్రస్తుత కాలమున, స్ట కెన్ తు మహో పురుషులు 

ముగ్గురు (శ్రీ రామకృష్ణవరమవాంస,' సాయిబాబా రమణ భగ 

హుక్ సాయిబాబా పిర్లిలో వెలయుటకు కొంత ముందు 

రామకృష్ణులవారు గ లకత్తా న బెలూరునందు ఆవు 

మును నెలకొల్పి బోధించ 'మొదలిడినారు. సాయిబాబా అన 

తారము చాలించగానే 'ాలామంది, శిమ్యలు దహీ ణాపథమున 

అరుణ గిర్యాశ్రమమున రమణమహర్షి ని అశయించసాగిరి, ఈ 

ముగ్గురు మహామతులు _దెవీసంపన్నులగుటచేతనే అచింత్య శ్రి 

దీపితులై దృఢతర మహిమను (ప్రసరింప జేసినారు. ఈ మహి 

మాత్ములు ముగ్గురికి పారమౌర్శి క్రమున ఏకాభి పాయముండినను, 

స్వభావమునందును అస క్రి యందును సామర్థ్య ప్రణారములందును 
భిన్న మార్గములు గోచరించుచున్న ని, 

సాయిజాణా రమణమహర్షి, ఈ ఇరువురు సొర్లేశించిన నూర్షముల 

రూస్యమునుగూర్చి పలునూరులు నినరించియయేయున్నా ము. బిపి 

రామకృష్ణపరమహంస బోధలకుగూడ సరిపోన్రుచున్నని, వారి 
(పకృతులలో 'భేదమున్నను, జానోస'దేశ మార్గ్లములందు సొద్భ 

శ్యము కలుగుటకు 'కారణము దేశే కొల పరిస్థితులకు అనుగు 

ముగ యోగీశ్వరులు తమ దివ్య సం జేశముల అమర్భుచుందురని 
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అర్ధము చేప్పవలసియుండును, కాబట్టి ఆ మార్గము లెట్టివో తెలిసి 
కొనుట అత్యంతము ముఖ్యము, 

రావకృష్ణపరమహంస 

మొదటిది; ఈ ముగ్గురు మహాపురుషులు సమ స్త మత 

ములు సమానములని, తుల్య పామాణ్యములని ఉద ఉద్లోవీంచినారు, 

పూర్వము _ ఆయా మతము తమతనవు సంకుచికాధికార నీమలను 

మాత్రమే అంటిపెట్టుకొని యుండిన దినములలో _ యీ విషయ 

మునకంత (ప్రాముఖ్యము యేర్చడకుండినదిి ఆచరణలో (ప్రతిబంధక 
ములుగూడ  లేకుండినవి. సామాన్య క్రైస్తవుడు బౌద్ధమునుగూర్చి 

వీని యుండడు, అశ్లే సామాన్య చౌద్దుడు (త్రై స్త్వవమునుగూర్చి 

తెలిసికొని యుండడు, కాని, [ప్రపంచము సన్ని హితమై వశజూతి 

భావము కలిగిన యీనాటి సార్వజనీన నాగరకతలో; ఛాతిక 

వాదులు హేతువాదులు వివిధ మతములందలి విభేదములను 

ఎ త్రిమూపి యివన్నియు లోపభూయిష్టములనియు మానవ నిర్మి 

తమైన కృతిమ నియమావళి యనియు వాటసాగినారు. సామాన్య 

మానవాళి వినిధ మత' సూత్రములలో కొన్నిటిని మ్మాతమే 

తెలుసుకోగలిగినందున యా విరోధ భావము చాలా అపాయ 

కర వాదమగుచున్నది. బూటకపు అర్థ పండితులైన మతోద్ధార 

కులు _ అన్యమతేముల 'తెగనాడి, |పలిముతము పరస్పర విరుద్ల 

మైన * సత్యమును (ప్రవచించుచున్నిదని ఆర్భాటముచేసి, మత 

విధ్యంసకుల చేతులలో చఛిక్కిపోవుచున్నారు, ఇట్టి దుష్ట పరిస్థితు 
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లలో సత్యదృష్టీ గలిగిన సత్పురుషులు “సత్యము ఒక్క-శ్సే కాని 
దాని నిర్వచన విధానములు మొత్రమే భిన్న ములగుచున్న వి.) 

(ఏకంసత్ర్ విప బహుధావదంతి)అని బాటవలసియున్న ది, హిందూ 

మఠరీత్యా రామకృష్ణ పరమహంస సత్యసిద్ధినిబొంది, ఆవల మరల 

ముస్లిం మార్గమున, అనల ఇంకొళమారు క్రైస్తవ మార్గమున 
ఉపాసించి చివరకు ఆ శరెండుగూడ పూర్వము తాను హొందిన 

స్థితినే తన్ను గొనిపోయినవన్కి మూడును వక లక్ష్య బోధకములే 

అనియు వెల్లడించినారు. సాయిబౌబాగాడ ఇస్తాం పహీందూ 

పథానువ ర్తియె ఆ రెండు మార్షములలోను భక్తులకు జూనోప 

దేశము నొసంగి, అన్యోన్యముగ రెండును సత్య ము'లేనని నారిచేత 

అంగీకరింపజేసినాోరు. ఈ ఉభయులు సామరస్య జీవనముల నడుప 

తేమ క్ష్యుల బలవంతముగూడ చేసినారు, రమణమహర్షి సర్వ 

మతాతీతుడు అవి అన్నియు అధిరోహీంచు శిఖరాగము ఓ శ శే 

నస్కీ అవి ఒకే కేందమునుండి (పసరించినవని |ప్రవచించినారు,. 
ఆయన శిష్యకోటిలో పాందువులతోపాటు గ్రైస్తృఛలు ముస్లిములు 

యూదులు భాదలు పారసీకులు గూడ గలరు. తన శిష్యులు ఒకె 

నుతమును పరిత్యజించి ఇంకొక చానిని స్వీకరించవలెనని ఆయన 

ఎన్నడును కోరలేదు. 

సర్వజన ఆచరణ యోగ్యమైన మతము 

' ఆధునిక కాలమునకు అనుగుణ్యమైన, అంగీకృత మైన 

మతము (పన్ఫుటమై, మూథాబార అనుస్టానాదులచే భారవంతము 
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గాక నేటి సర్వవిధ జీవిత విధానములకు - ఉద్యోగికి కార్మికునికి 

క్ర ర కునికి బుప్యాశ్రమ వాసికి గూడ అచరణయోగ్యమై యుండ 

వలెననునదియీ, బహుశః యా "పెద్దల (ప్రథానోదేశమై మె యుండ 

నోపును. వ్యాపార సంస్థలలోనో ఉద్యోగ శార్యాలయములలోనో 

తమ నిధుల నరవేర్చుకొనుచు, అనుష్థానాదికములకు అవకాశము 

'లేకయున్న అకళంక ముముమకువులు "ఎందరో గలరు, వారు అధు 

నాతన సాంఫికాబారములకు లోబడి తోడి ఉద్యోగులకు వెగటు 

గాని విధమున గూఢముగ తమ మత విళశ్వాసముల ఆచరించ 

వలసియుండును, ఇట్టి పరిస్థితులకు తగిన వసతులు నేడు కల్పింప 

బడియున్న వి. రామకృష్షపర మహాంస సజీవ్రలుగనున్న కాలములో 

తన శిష్యులు సన్న ్యసించుటకు అనూ నొసంగువారుగాదు, అబ్లీ 

సాయిబాబాగూడ గృహస్థాశ్రమమును పోత్సాహపరచేవారు. 

ఆయన భక్తు కులలో సాధువులు ఫకీరులున్న ప్పటికిని, గులగా 

ఆయన సన్నిధి చేరినవారు అదే ఆశ్రమమును సాగించుచుండిం. 

రమణమహర్షి గూడ సన్నా్యాసాశమమునకు సుముఖత జూపలేదు. 

రమణమహర్షి ఉపదేశించిన అత్మ విచార పద్ధతికి బాస్యోచార 

ములు అవసరము లేదు; అంతర్ముఖముగ ఏటిని అనుస్టిచవచ్చును, 

ఇక్షు సాయిబాబాగూడ ఒక అనుష్టాన విధానమునుగాన్మి నామ 

జపమునుగాని నిర్దేశించి యుండలేదు; రామకృష్ణుడుగూడ ఇంతే. 
ఈ ముగ్గురి మతమునందును, మోడ్ సాధనము గురుభక్తి 

మూలక్రముగనే అలవరచుకొనవచ్చును. వారి భ కులందరిలోను 

20 
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యో గుర్వారాధనమే సుస్సషము యితర మారముల (గసిత 
] యి ౧ 

"మొనర్చి వేసినది. “నిన్చలుడ వె యుండము; మిగత అంతా. నేనే 

వేసికొందును _ ఇజే వారి మూలసూ త్రము, గురుబేవుని మహ 
త్తర శకి సదా పనిచేయుచునేయుండును; ఇక భ కుడు చేయ 

వలసినదెల ఆ దివ్యశ క్రి (ప్రాబల్యమును అరికటకుండుట మాత్రమ! 
య అని ల 



7. దేహత్యాగము = పునరుక్ణానము 

1886లో సాయిబాబా మరణమునకు ఒక పూర్వ (పయోగా 

భ్యాసం జరిగినది.! నిరంతరము బాబా సన్ని ధానములో ద్వారకా 

మాయియంళ్నే నివసించుచుండిన మహల్సపతితో బాబా నేను 
అల్లాను చేరబోవుచున్నాను. ఈ శరీరాన్ని మూడు దినములు 

అతిజాగరూకతతో కనిపెట్టి కాపాడుచుండుము, నేను తిరిగి వచ్చి 

తిన్కా నా దేహము నేనే చూచుకొందును లేకున్న ఆ బయలులో 

భూస్థావీతముచేసి గుర్తుగా రెండు స్తంభములు నాటుము అని 

చెప్పినారు, 

మరణము * పునర్జన్మ 

ఈ మాటతోగూడ ఆయన శ్వాస నిలిచిపోయినది; రక్త 

(పసారము ఆగిపోయినది. పురపాలక సంఘోద్యోగులువచ్చి, 

పరీమీంచి బాబా శవ సంస్కారము, తము చట్ట ప్రకారము ఇరువది 

నాలుగు గంటలలోపల చేయనని మహాల్ప్చపతితో చెప్పిరి, కాని, 

నుహల్సపలి నిరాకరించుటలో అశ్చర్య మేమున్నది! మూడవ 

దినమున 'బాబా శేవసదృశ భౌతిక కాయమున మరల ఇ్యాసలు 

పొడకట్టినవి! ఉదరము చలించ సొగినది, సాయిబాబా క ంగ్గుదెరచి 

చూచిరి! పునర ఏతులై నారు! 
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సంస పూజనోత్సవములు 

ఇది మొదలే బాబా ఖ్యాతి నలుదిక్కుల గాఢముగ 

వ్యాపించినది, ఆవల 191లో ఆయన పరమపదించు నంతవరకు, 

బొంబాయి మొదలగు వివిధ నగరములనుండి దర్శనావే వేచళ్సులు 

నిరంతర (ప్రవాహ రూపమున వీరీ ర్ తీర్ధ. సంసేవనము గావించు 

కొనుచుండిరి, ఆయన వాంధించని పటాటోపోదులను ఆగంతుకులు 

ఆయనపై మోవిరి, రజత రథోత్సనములు _ గజోత్సదములు _ పాద 

పూజలు _ సువర్ణాభిసేకములు మొదలగు భ శి ప్రపూర్ణ ఆరా 

థనలు ఎడతెరిపిలేకుండ సాగింపబడినవి. ఒక భూత లేశ్వరునిగా, 

సామోత్ ఇష్ట్టదెవ ప్రతిరూసముగ ఆయనను భ' క్షకోటి అర్చించి 
నది, వీటినన్నిటిని ఆయన వవగించుకొనినన్తు భ కోలు నదల లేదు; 

వీటి నన్నిటిని చేయించుకొనక ఆయనకు తప్పినదిగాదు. ఇంతటి 
బ్రిందభోగముల మధ్య గూడ సాయిబాబా [ప్రతిదినము సయ 

ముగా యిల్లీల్లు తిరిగి క్రవళ మెత్తుకొనియే భుజించుచుండినారు, 

ఆయన ఆరోగ్యము క్రమేణా [క్రుంగిపోవ దొడగినది, 
ఉబ్బసము ఎక్కు వెనది, ఆ స్థితలోగూడ భ కుల భార వహనము 

తప్పినదికాదు, 

విము క్రి 
1916 సంవత్సరమున విజయదశమినాడు ఒక ఉన్న త్ర 

విహారము బాబాకు కలిగినది; గుడ్డలు చించివేసి దిగంబరు లె 

"రాజు గంటలు తిరుగాడుచు “కేజే నేను యీ పొలిమేరలు 
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దాటిపోవు దినము” అని అరచుచుండినారు. జీనన్ను కుల నర్తనమే 

యిట్లిది, ఆవల మరల శాంతించి యథారీతి జీవనము గడప్కి నురి 

రెండేండ్ల అనంతరము - సరీగా విజయదళము దినమున - 1918 

అక్టోబర్ 15-వ దినాంకమున శీ బాబా మోతు మొందినారు.! 
మహాప్రస్థాన యత్సములు 

దేహ త్యాగమునకు ముందు, ఉండదలచుకొనిన కొందరు 

భక్తులను బొంచాయికీపంప్కి పోదలచుకొని వారిని కొందరిని ఆపి 

వేసినారు. పకుమున కొకమారువచ్చి దర్శనము చేసికొని పోవు 

చుండిన ఒకనితో ఇక రావలదని తుది వీడ్కోలు నిచ్చినారు; 
ఈ చేష్టల అర్థము ఎవరికిని తెలిసినట్లులేదు. అల్లా వెలిగించిన దీప 

మును తిరిగి ఆయన యందు లయింప జేసికొన్నారు అని ఒక 

ముస్లిం భ కునికి సంచేశముంపినారు ఆ భ కుడు సిద్దడయ్యు యూ 

వార్తకు కంట తడిబెట్టినాడు, ఇన్నూరు రూపాయలతో ఫీరులకు 
మృష్టాన్న భోజనము పెట్టించినారు, వారు ఖురాను పారాయణ 

మును చేయుచుండిరి, అది విజయదశమి సర్వదినమగుటచే 

రామాయణము (రామవిజయము) పఠించబడినది, 

ఆనాటికి ముందు కొన్ని దినములుగా ఆయన అస్వస్థులె 

యుండినారుగాన్మి ఎవరుగాని అది చరమసితి యని గుర్తించ వైరి, 

ఆనాటి ఉదయమునుండి బాగులేక. పోయినను, మధ్యాహ్న వేళలో 

లేచికార్సుండి, అనుదినము నుస్జిద్లో వంట 'చేయుచుండిన 

(బ్రాహ్మణునికి మొదట ఐదు రూపాయలు, ఆవల మారి నాల్గు 
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రూపాయలు యిచ్చినారు. దగ్గర వుండిన వారిని భోజనముచేసీ 

రమ్మునిరి, ఆయన దగ్గర ఇద్దరు (బాహ్మాణులు మా(త్రముండిరి. 

అందు ఒకరు ఇట్లు నుడువుచున్నారు: “బాబ్బా వారి చరమ 

జీవిత దినమున నాకు కొన్ని * మాటలుశెప్పి, తన మాటవినక 

ఎవరితో నె నా వాటిని చెప్పీనవో చనిపోదునని అన పెట్టినారు, 

దీన్నీతులను ఎక్కడికో పంపివేసినారు. ఆవల కాసేపటికి ఆయన 
“నేను వెడలిపోవ్రుచున్నాను. ఆ వాడకు నన్ను ఎత్ర్తుకొనిపొమ్ము. 
నా దగ్గర (బ్రాహ్మణులు మాత్రమే ఉండవలెను? అని అంటూనే 
(పాణముల విడచి, వెంటనే నానా నిమో౯ కర్ ఆయన నోటిలో 
నీరు పోయగాా అవి బయటకు వచ్చివేసినని. ఆ నీటికి దోసిలి 
పట్టితిని, బాబా నాపై ఒరగి అనుకొని తనువును బాసినారు.” 

బాబాయిచట (ఛాహ్మాణుడు అనుపవం (బ్రహ్మవిద్య "జెలిసిన 

వాడన్న అర్థములోనే పయోగిచినారు. నాడ అనగా ఆయన 
సమాధికిగా 'బాబుసా పాబ్ బూటి ఇంతకుముందు కట్టించిన నుందిర 

మునుసూచించిరి. నీనికిముందు కొన్ని సంవత్సరములనాొడు బూటికి, 
దేకపాండో బాబా స్వప్నములో కానువించ్చి ఆ మందిర నిర్మాణ 
మునకు ఆబేశించినారు. బూటి నిర్మాణమునకు కడంగినప్పుడు 

“సరే! ఆ దివ్యాలయము పూ ర్తి కాగానే మేమందు నివసింతుము” 

అన్నారు, 

అపరక్రియల వివాదము 
సాయిబాబా వివాద పడనలదని కచ్చితముగా చేప్పిపోయి 
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నన్కు ఆయన అంత్యక్రియల విషయములో వివాద మేర్చడినది, 
ముస్లిములు ఆయన తమవాడు కాబట్టి వారి యిస్టైనుసారము, 

దానికిగా నిర్మింపబడబోవు దర్గాలో ఆయన శవమును భూస్థావి 

తము చేయవలెనన్నారు. [గామాధికారులు షీర్టీ వాసుల నందరిని 

కనుగొని అధిక సంఖ్యాకులు యిప్టానుసారముగ, బాబా చరమ 

వాంఛ (ప్రకారము ఆ వాడ యందే సమాధి చేసినారు. అబే 

సమయమున ఆ వాడక ఆ మన్జిద్కు వచ్చే సర్వ్యమతముల 

యా(తాపరులకు (ప్రవేశించుటకు సదుపాయనులుండ వలసినట్లు 

ఉభయ మతములనారును ఒప్పందము ేసుకొనిరి. 

పూజా చిహ్నాలు 

నేటికిని బాబా వెలిగించిన నెగడు నిరంతరాయముగ 

జ్వలించుచు, దివ్య విభూతిని ఒసగుచున్నది! ఇప్పుడు దానిచుట్టు 

కటకటాలు అమర్చబడియున్న వి, పూతమైన ఆ భస్మము భ కులకు 

(పసాదింపబడుచు నేయున్నది. బాబా పొగాకు మట్టిచిలుము గొట్ట 

ములలో బెట్టి పొగ వీల్పుచుండిరి. పగిలిపోయిన గొట్టాలు ఆ చుట్టు 

(ప్రక్కలా పరచుకొని యుండినవి. అనేక భక్తులు ఏటిని పవిత్ర 

స్మృృతిచిహ్నాములుగా కొనిపోయిరి. మిగిలిన వాటినన్నిటిని సున్న 

ములో కలిపి ఒక అరుగుగా చేసినారు, దానిమోద బాబా వాడు 

చుండిన నీటికుండ, కుంకాయచిప్ప ఉంచబడి పూజింపబడుచున్న ని, 

బాబా రాత్రులందు నిదురించుచుండిన ఇబావడి నట్టి 

గోడలు వానకు కరగి పడిపోగా 1916లో రాతితో మరల కట్ల 
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బడినవి, బాబా రూపపటము . "పెద్దదొక టి ఆ మందిరమును అలం 

కరించి పునీతము చేయుచున్న ది, 

బాబా 'చేహత్యాగ విషయమునను, ఆయనను భూస్థాపి 

తము చేసిన విషయములోను కొంత (భమయున్న ది; ఎందులకనగా- 

సర్వులకు చాచా పరమపదించలేదని బాగు చెలియును. తేన 

సమాధి యత్న ముల జేయుచుండిన అబే సమయమునందు తేన 

ఉత్తర జీనితమునకుగూడ తగిన వసతులను సిద్ధము చేసికొనుచుండి 

నారు, అయన మరణ ఛాయలు అన్ఫుటముగా నె న అనుమానించ 

బడని పతీము దినములకుముం డే . ఆర్. చి, పురందరెన్సి పౌచ్, 

ఎన్. దీవీతులను బొంబాయికి పొమ్మని చెప్పుచు, వారితోబాబా: 
“నేను మోకు ముందే పోవుదును; నామృ త్రిక మికు (ప్రత్యు త్తరముల 
నొసంగుచుండును” అన్నారు, ఇదియే తగిన ఎచ్చరిక కాని భాభా 

శిష్యులు ఆయన చెప్పుచుండిన ఇట్టి విపరీత అపూర్వ విషయముల 

పజేపజే వినుచుండినారు కాబట్టి ఈ సంగతిని అంతగా పట్టించు 

కొనలేదు. 

భక్తులకు (పత్యకము 
ఒక్రపర్కి ఒక భక్తురాలు తాను అత్యంతము "బాబా మూద 

ఆధారపడి శరణాగతి నొందియున్నా ననియు ఆయే మార్గదర్శ 

కుడుగా నమ్మియున్న౦దున ఆయన వినా తాను తాలు తేగులము 

లేకుండా కొట్టుకొని పోవుదుననిచెప్పి, ఆయన దివంగతుడు అయిన 
తర్వాత ఏమి చేయవలెనో చెప్పమని (ప్రాభేయపడినది ఆయన 
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స్గుస్పష్టంగా: “సీ వెక్క_ డుండినా, ఎప్పుడైనా నన్ను తలంచినవో 

నీ పజ్జన చేరియుందును అని చెప్పినారు, 

భౌతికకాయ త్యాగానంతరము 
ఆయన దేహ త్యాగానంతరము గూడ, భక్తులకు ఉప 

చేశములలోనుు ప్రసాదించిన వరములలోను, ఆ ర్షితాణము 

నందును ఏట్టి లోపముగాని ఎట్టి మార్పుగాని ద్యోతకము 

కాలేదు. ఆయన అప్రాకృత మహిమ అవిచ్చిన్న ముగ, నిరవధిక 

ముగ (పవహించుచు నేయున్న ది, ఆయన మరణానంతరము ఆయన 

భక్తులు అనుభవములలోను, ఆయన ఒసంగిన రకుణమునందును 

ఎట్టి 'భేదమునుగాని గురించి ఎరుగరు. ఆయన నిర్యాణానంతరము 

నాడ ఆయనచే వర ప్రసాదమును అనుభవించు చు నే వచ్చుచున్నారు, 

అప్పటివలెనే నేటికిని వారికి, మానసిక ఫలకములందును స్వప్నము 

అందును వారుపొడక ట్టుచునేయున్నారు, ఆయన పాదపద్మముల ఆశ్ర 

యాంచిన వారికి నేటికిని కోరినకోర్కు-.లదీర్చి, (ప్రశ్నలకు జ త్రరముల 

నిచ్చి, కామిత రకుణముల నొసగి సజీవ (ప్రాబల్య మును (ప్రదర్శించు 

చునేయున్నారు. చిక్కు-వీడని కి వ్ర సమస్యా పరిప్కా-రమునకు 

కోగితపు ముక్కలపై సందేహముల[వాసి బాబా రూపపట 

సన్నధిని కుదిలించి వెదజల్లి, వరుకొనకుండా ఎత్తుకొని, . ఆ చీటి 
కందలి సమాధానమునే బాబా అనుగ్రహించిన హితముగా 

కక్షలు నేడు శిరసావహించి తృ వ్రిపడి సుఖంచుచున్నారు. అనో 

స్టే కాపుడై ఆయన నిజ భకకోటిని (ప్రోద్భలపరచి నడుపు 
27 
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చున్నారు.! ఆయన ఇెప్పీనళ్లు ఆయన భ కులెవరుగాని, తినను తిండి 
లేక్క తలదాచుకొనుటకు నీడ లేక 'బాధపడినదిలేదు. విశ్వాసవం 
తులు ఆ ర్తి లో బాబా నాశ్రయించి స్వాస న్టమును శ్లేశప్రశమమును 
పొందుచున్నారు. ఈ ఫాతిక్ష వాంఛాలప్టి యేగాక, జీపిత కల్లోలోపళ్ళ 

మనమేగాక, ఆయన వాత్సల్యవర్ష వచే ఉద్భవించిన అధ్యాత్మిక 

(స్రవంతి అదృశ్యముగ పవహించుచు భక్రకోటిని పరిణత మన 
స్కు-ల జేయుచు, నిహాఢార్థ (గ్రహణమునకు వారి హృదయముల 

ఆయత పరచుచున్నది, 

బాబా మ హోన్నడుతు 

ఒక భ కుడు యా విశ్వాస పూర్ణ మైనణదంతమును వెల్ల 
డించుచున్నాడుః అతడు, 1927లో నారాయణమహోరాజను ఒఓళ్ల 
(ప్రఖ్యాత సిద్ధుని దర్శనమునకుపోయిరి. ఇంకను సాయిబౌణా పొద 
పంశేరుహలగ్న మానను డె న అతడు, సాయిబాభాగానే ఆ తపస్వని 
భావించ్చిసజీవ మొనవాశృతిలో నాదర్శన వాంఛనుదీర్చి ఆప్యాయత 
గూర్చు మని ధ్యానించినాడు. అది అతడు బయటకు చెప్పక పోయి 

నను ఆ. మహానుభావుడుయిట్లనినాడు: “నీగురు బేవ్రడు పరమో త్ర చే 
వుడు, ఆయన నా కంకు అత్యంత ఉన్న త స్థానమున నున్న వాడు, 

స్య యిక్ (డి శేలవచ్చితివి? సీ గురునిర్ల యము అత్యంత (పాశ 
స్త్యము, ఆయన దగ్గరశేపొమ్ము. నీ కోర్కెలు సీద్ధించును.” 
కురుపుమాన్నుట 

ఇంకొకరు జెప్పు విషయము; 1984లో తన బిడ్డకు రజ 
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న్గీత్రల జ్వరము వచ్చినది ఇదిగాక ర్మ్ము.పె "పెద్ద పుండు లేచి 

నది, బిడ్డ చాలా నీరసించిపోయి యున్నందున కస్త్రముతో 

కురుపును ఎ త్తివేయను వై ద్యుడు వెనుకాడినాడు. ఇక తన సొంత 

వైద్యుడు సాయిబాబాయే అతనికి ది-కె నాడు. తన దగ్గర 

నుండిన బాబా విభూతిని బిడ్డ కురువై బెట్టినాడు. అదిమూచి, జెపుటీ 

కలరు వి, ఆర్, ఎం. జాదవ్ గారు - “దీనివలన నెమ్ముదించునన్న 

విశ్వాసమున్నదా? ఆ నోరు బెరచుకొనిన |వ్రణమెంత కాలానికి 

మానునూ అని అడిగినాడు. *జరువదినాల్లు గంటలలో” అన్నాడు 

ఆ భక్తుడు. ఆ రాతి సాయిబాబా ఆతని కలలో కానువించి 

“వెంటనే మూనుననీ ఏల చెప్పలేదు? అని మందలించినారు, 

ఆ కలలోనే అతడు బాబా వీమాపణను వేడుకొనినాడు. (పొద్దున 

'లేచువర శే బిడ్డ కురుపు పూర్తిగా మానిపోయి యుండినది! 

జాదవుకు ఆశ్చర్యపరవళుడై , న్యూమోనియాతో మంచముపట్టి 

యుండిన తన నాలుగేండ్ల బిడ్డకు ఆ విభూతి పెట్టమని అడిగినాడు, 

అప్పటికే ఆ బిడ్డ జ్వరము ఆరుదినాల ముదురుది. ఆ భ క్రుడిచ్చిన 

భస్మముతో జాదవుని కొడుకు జ్వరము నిమ్మళించి పోయినది, 
డాక్టరు మూడు దినములకుగాని తగ్గుమొగము “ెట్టదని చెప్పి ' 

యుండిసనాడు, 

ఆ |వణము మానిన బిడ్డనే, దీనికి రెండు సంవత్సరముల 

క్రీతము భాబా రఖీంచి యుండినాడు. మిద్దె మెట్లపై నుండి ఆ బిడ్డ 

కందకు బారిపడినాడు. తండ్రి త్రాసోన్మాదుజై పరుగెత్తి బిడ్డ 
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నెత్తుకొనగా, కసుకందకుండా వాడోచేమముగానుండి ఆశ్చర్యము 
కలిగించినాడు. ఆ బాలుడు “బాబా నన్ను [క్రింద పడకుండా చేత్తు 

లతో పట్టకొనినాడు అని ఇెప్పినాడు, 
. 1918 సంవత్సరమునకు యీావల బుట్టినవారి విశ్వాస 

గాథలు భాలన్సన్నవ. అయినను అని శ క్రియందును విస్పష్ట 

సహాయానుభవమునందును వఏమాత్రముగాని పూర్వ గాథలకు 

తీసిపోవుటళేదు. దీనికి కారణాలు సాయి'బొబొకంాకు యితరులు 

అంత సుస్పష్టముగ వివరించలేరు. ఆ (ప్రవచన ముక్తావళి బది? 

ఉపదేశ సూక్తి ముక్తావళి 

4 ఈ భౌతిక కాయమును నేను వీడిన తదనంతరముగూడ నా 

స్ట క్రీ తరుగనిడై సభేతనమైయుండును. 

నా సమాధి నా భ కల దీవించి వారి కోరల దీర్చును, 

నా శరీ రావశిష్టములు సమాధినుండీ మాట్లాడును. 

నేను నిత్య జీని సై నన్నా (శ్రయించిన బడికి తోడ్పడి, సరి 

త్యాగ బుదితో నన్ను శరణుజొచ్చిన వారికి అండగా 
వ స ఇ 

మీ భారముల నాపై సడవేనీనచీ ణేను భరీంతును. 

మీరు నా హితమును నూర్లోప బేసమును అర ంచినచో నేను 

తశణమే వాటిని అను గహీంతును, 

భాభా: “నా భ క్రులనింట దేనికిగాని కొరత యుండదు.” 
అని బాటినారు, ఆయన రతుణ (ప్రసాదములు ఆయన. 
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జీనించి యున్న ప్పటివ లెనే యిప్పటికిగూడ శ క్రి నంతములై 
శాం య 

అవిరళములై యున్నందున నే నేటికిని ఆయన భ క్రకోటి 

నంఖూ పెరిగి పోవుచున్న ది. చివరకు ఆయన చెప్పిన యీ S$ వుచున్న A) 
మువో వాక బ్రమునుగూడ జ పీ పెటుకొనవ లెను. 

ర 0 ర 

“నేను యివుదలచుకొనిన దానినే నా భక్తలు కోరుకొను 

శకిని పొందుదురను విశ్వాసము తోడనే యిపుడు వారు 

కోరిన బెల్ల ఒసంగుచున్నా ను.” 







నెల్లూరు శ్రీ సద్గురు సాయిబాబా 

మందిర చరిత 
రను [ాంనమి లా 

ఆరాధనారంభవం 

నెల్లూరు మండలమున నీ సద్దురు సొయిబోబా సంపూ 

జన మహోవృతీమునకు డాక్టర్ (శ్రీమాన్ ముకుందగిగి కందాడై. 

రాజగోపాలాభారిగారి భ కి విశ్వాసములే బీజము, వారి పూత 

కార్యదీత్షయే ఆ మహోనృక సుగంధ పుస్ఫరాజి . డిన్యసలరాజి! 

ఏరి ఉత్సాహలతకు ఆయన ధర్మపత్ని దొరై అమ్మాళ్ మారాకు 

హాత్తించ్చి మందిరముయొక[ 'నేటి రూపమునకు శారణభూత 

ల్ 

వీరి భక్తి బీజమిట్లు ననయెత్తినదిః. 1988లో డాక్టర్ 

రాజక్గోపాలాణారిగార దగ్గర చికిత్స బొందుచుండిన ఒక మిత్రుడు 

బొలోబోయి ' యాత్రలో వర్ల నిమూచ్చి (శీ బాబా చిత్రపటము 
నొకదానిని కొనివచ్చి డాక్ట పక్ యిచ్చి వారి మహిమపూర్ణ 

చరిత ము క్ర సరిగా ఇెప్పినాడు, అవారిగారు అపసటమును ఒకటె 

అటించి గోడకు తగిలించిరేగాని పూజింప రైరి, కొంతకాలం 

గడచిఫోయినది! ఒకనాటి చేకువన డాక్టరు నిదురించుచుండగా, ఒక 
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యోగి వారి స్వన్నములో (ప్రత్యశుమైనారు, ఆయన మోకాళ్ళ 
[కిందిభాగం కురుపులతో రసిక గారుచుండునట్లు పొడగట్టగా 

ఉలిక్కిపడి లేచిచూచిరి; అంబెవ్వరును కాన్సించలేదు. వారు 

యథారీతి తమ చికిత్సాలయమునకు 'వెడలిరి. అందు పనిమధ్య 

తలవని తలంపుగా సాయిబాబా పటముసె ఆయన చూపులు 

(వ్రాలినవి! అది డై విక తణము! అందలి రూపము, తాము 

ఆనాడే స్వప్నములో గాంచిన వ్యక్తి రూపమువలెనే వ్రుండీనది! 

ఇందు ఇంకొక విశేషము _ ఆ పటము [కింది భాగమును - అందలి 

మూర్తి మోకాళ్ళవరకు చదులు తినివేసియుండినది! వెంటనే 

పూర్వజన్మ సంస్కా-రముచే _దెవగంధము డాక్టరు మానసాంబుజ 

మున పరివళించినది, భ క్రిచకితుడై ఆ పటమును శుభ్రముచేసి 
పూజింపసాగిరి. 

మరికొంత కాలమునకు సౌభాగ్యవతి దొరై. అమ్మకు 

మరియొక డొజ్జ ఏల సావొత్మారము (ప్రసాదింపబడినది, ఒక 

ఉదయం ఒక యోగి రాయజివీధిలోవారి ఇంటికివచ్చి అన్నము 

'పెట్టమనిరి, ఆమె ఇంకను వంటకా లేదన్న ను _ ఆయన నిష్షురో క్ర కు 

లతో “నాకు అన్నీు దొరుకఠకాదు, నీ యందలి వాత్సల్యముచే 

వచ్చితిని అనిరి. ఆమె ఉన్నసాదకములతో భక్తితో ఆతిథ్య 

మిచ్చినది. ఆగంతుడు మపోతృ షి వీితో భోజనముచేసి, గృహిణి 

వంటయింటికి పోయివచ్చు లోపల 'వెడలిపోయిరి.. ఆమె వచ్చి 

భూడగ్యా ఆ యోగి కూర్చుండి భోజనము చేసిన ఫీటమిాద హ్! 
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(సక పీడిశెడు వక్కలు ఇంకొక [పక్క-న వీడీకెడు రూపాయలు 

"పెట్టియుండినవి! ఆమె సంభమాశ్చర్యములకు మేరలేక పోయినది, 

గబగబా 'బయటకువచ్చి ఒక పరిచితునికి యిది చెప్పి ఆయనను 

భరాడమనగా, అతడు పరుగెత్తి వీదికొనన కాన్నించిన ఆ విచిత్ర 

వ్య క్తి ని మరల తోడొంని వచ్చినాడు. ఆమె, స్వాములు మరచి 

ఆ 'సెకోమును విడచి 'వెడలిరను శేంకణో దానిని తీసికొని పొమ్మ 

'నిరి. దానికి వారు నవ్వి “నేను భికుకుడనుగానుు, నీపై అభిమాన 

ముతో ఆ ధన ముంచితిని, నా దగ్గర కొన్ని వందలున్నవి” అని 

ఒక పోస్ట ల్ సేవింగ్సు'బ్యాంకు ప్యాన్ బుక్కు నుమాపి వెడలి పోయి 

నారు, ఆవల వారు మరల కనువీంచనేలేదు, ఈ మోగి అంగ 

మచ్చలు సాయిభగవానునకు సరిపోయినవి, భర్త రాగానే యీ 

శుభోదంతమును చెప్పినది. జాయాపతులు భక్తిభావ చలితులై 

అంజలి ఘటించిరి, 

నరసింహస్వామివారు 

దీనిత్రో వీరికి సాయి దేవునిపై భక్తి కుదిరి ఎదుగ సాగ 

నది. స్వర్షవాసి న శ్రీ బి బ్ వి, . నరీసింహాస్వామివారిన 

(ఏరు, పూర్యాక్రమమున సేలం వా _స్తభ్యులు. ప్రఖ్యాత అధివ క్ష 

'జేశారాధకులు, ఆనీబెసెంటుతోబాటు జీ'బాల్డ ర్లో అరెస్ట 

వేయబడి, మనబేశమునకు కొనిరాబడిర, ఆవల రమణనువోర్టి 

గ్య వాల ముత, గ్రంథముల వ్రాసిరి, తరువోళ షా 



© వరి ర టొర నిర్మాతలు 

(న్ రేజాల లక్షీ నరసారెడి * సంరవాసిని నుమి తాదేవి 
తీ ౩౨1) ఫే 
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భకలై మదరాసునందు వీర్టీ గురుదేవుని సందేశముల (ప్రచారము 

చేయుచుండిరి) డాక్ట న నెల్లూరుకు కీలీపించి సాయి మహిమను 

గూర్చి ఉపన్యసింప జేసిరి. పలువురు (శ్రోతలు ఆయన దివ్వ సందేశ 

మును విని సాయిభక్సు లైరిః 

1940, శరన్న వర్మాత్రములలో బాబాకు "సెద్దపూజ, రూప 

పటోత్సవము గావింపబడినవి. ఆ తర్వాత డాక్ట రు ఆచారిగారు 

పిల్చి తీర్ణసేవకు 'వెడలిరి. అచట నరసింహస్వామివారిని, శీ ఎస్.వి, 
ేశనయ్య (సబ్రిజిస్టారుగా రికైర్'అయి ప్రస్తుతం నుదరాను 

సెనాయ్ నగరమున బాబౌను పూజంచుచు సాయినుతమును 

వ్యాపింపజేయు సజ్జ సజ్జన భక పుంగవులు గారిని కలుసుకొని వారి 

నలన సాయిభగవానుని దివ్యలీలల వని తారకమం[తము దొరకి 

నట్లు మురిసి, తిరిగివచ్చిరి, 

మందిర. స్థాపన 

1941 మే 1.వ దినాంగమున, రాజగోపాలవారిగారు 

రాయజినీధిలో ఒక చిన్నబాడుగ యిట సద్దురు సాయిబాబా 

మందిరమును నెలకొొల్సిని. కందుకూరు వా _స్తవ్వులు కాకుమాని 

వీర బ్రహ్మయ్య కెట్టిగారి విరాళముతో (శ్రీవారి _తెలచ్మిత్రము ప్రతి 

స్టింపబడి ఆరాధ్య దేవత అయినారు! ఇట్లు యా మందిరము 

భక్తులను అకర్షి ౦చుచు దినదిన |1పవగమానమగుచు, మండలమున 

శ్రీ బాబా భక్తి వీయావమును ,దెవపరులకు (ప్రసాదించ (ప్రారం 



vi సాయిభగనావీ 

భించినది. భ కుల విరాళములతో ఉభయములు అర సనలు ఉత్సవ 

ములు సొగింపబడుచు వచ్చినవి. 

కార్యనిర్వాహక సంఘము 

1944 వరకు రాజగోపాలావారిగారు ఒక్కరే యీ 

కార్య భారమునంతేయు నహించు చుండిరి, స్వామికి ఒక నూతన 

మందిరమును నెలకొల్పుట అవసరమని భావించబడినది. ఆ లత్ష్యీ 

న్ ధన సేకరణకు ఒక పౌర సంఘము నెలకొల్పబడినది, దీస్ట్ె 

సమావేశమైన సభకు (శీ నరసింహస్వాములవానే అధ్యవీంచిరి. 
అందు నెల్లూరు సాయిభ క్రమండలి అవతరించినడి! దీనికి (ప్రథమ 
అధ్యములుగా - పొరావతంసులు . నిఖ్యాత అధిన క్రిలు (శీ ముగ 

నూరు 'వేంకటసుబ్బ రావుగారు ఎన్ను కోబడి, బ్రంతవరకును అదే 

పదవియుదుండి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తమ బాధ్యతల 

నిర్వి ర్పించుచున్నారు. వీరికి సుబంధము కలిగిన సంస్థలన్ని యు 

సెంబొందుట వీరి చేయివాసి, 

1955లో (క్రీ యన్, లఖ్మీనారాయణగారు (అసిస్టాంట్ 
ఖలె స్రీ కల్ ఇంజనీర్స్ పరిశ్రవించి భ క్ర మండలికి ఎక్కువమంది 

నభ్యులను 'చేర్చించి మండలిని రిఖ్ష రు చేయించిరి. వారి ఉత్సా 

సమే, వ్లుందిర నిర్మాణనిధిని ప్రారంభించినది. . ఇంతవరకు మంది 

కము మాడ్తుగ యిండ్లలో: మారుచువచ్చినది. 



మందిర చరిత vii 

మందిర నిర్మాణము 

1956లో, వదాన్యతకు “పేర్ణాంచిన చేచాల వంశ కీ a 
సోముడు వివిధ సంసలకు భూరి విరాళముల నొసంగుచున్న 

వితరణ చానలీలుడు, శ్ 'శీబాల లశీనరసా రెడ్డిగారు (ప్రస్తుతము 

లోక సభాసదన్యుల్ఫు తనుంత తాము సతీసమేతముగ ఆచార్యుల 

వారి దగ్గరకుపోయి నూతన మందిర నిర్మాణమునకు రు 10000). 

ఇత్తుమనిరి! డాక్టరుగారు ఆనందముతో ఎగిరి గంతువేస్కి దీనికి 

కావలసిన స్టలమును సమకూర్చుటకు కడంగిరి. ెడ్లిగారికి వారి 

సతీమణి - 'స్వరవాసిని సుమి(తా దేనిగారు (ప్రోత్సాహ మొసంగిరి, 

ఆమె మనోరథమును యీాడేర్చుకొనినడి, సాయిభ కుకు డాక్టర్ 

ఎన్, విశ్వనాథం, శ్రీ మన్నెము (శ్రీనివాసులు రెక్తిగారల తోడా 
టుతో వివిధ (పముఖుల విరాళములతో రెండు'నెలలో రు 9274) లు 

దండి, గాంధినగరమున, స్వతంత్ర ఉద్యానవనమునకు తూర్పున 

80 అంకణముల స్ట తము మండలిపేర కొనిరి, 

1956, విజయ దశమినాడు, సాయిభ కుడు స్రీ విశ్వనాథం 

శెట్టిగారు ((వ్రస్తుతేము అంధ పభుత్ళ సహాకార శాఖకు రికా ర్ ) 

బాబా మందిరమునకు శంకుస్థాపనము గావించిరి. 

'నెంటనే శీ లకనరసారెడ్డిగారు రు 14000; లతో 

చక్కటి మందిరమును, యూ నగరమునకు భక్షి శేంద్రమేగాక 

ల్లిలంకార ప్రాయమైన దానిని నిర్మించి మండలి కొసంగిరి, దీనికి 

1958 విజయదశమినాడు (పారంభోత్సవము జరిగినది, 



సాయిభగవాస్ 

వ్మిగహ (ప్రతిష్ట 

మొదటి రూపపటముతోడనే పూజాదికములు (ప్రారం 
భించబడీనవి. ఒక అకళంక భక్తుడు, సామాన్య కుటుంబీ, ఒక 

లారీ ఓనరుగా ఉండిన మాకాని సుబహ్మాణ్యము, నిజకాంతామణి 

నెంకటసుబ్బమ్మగారి (పోత్సాహముతో తన సల నిధినుండీ 

రు 1116). చందోపల విగహామునకుగా ఒసంగి తమ నామమును 
న్ స్థాయిగా చేసికొనిరి, నీ లశ్నీ శ్రినరనా రెడ్డిగారు స్యయంగా 

శ్రద్ధవహించి జయపూరులో జీవకళలు ఉట్టిపడే ఒక దివ్య 

మూర్తిని చలువరాత్రిశో చేయించి శెప్పించిరి. ఆ విగ్రహము 
శాస్త క్షముగా ప్రతిస్టింపబడి, (1959 విజయదశమి _ విజయ 

దళమి నీ బాబా యీ భూలోక అవతారముచాలించిన పుణ్య 

దినము) భ క్రకోటిని అకర్షించుచు సేవింపబడుచున్న ది. 

డాక్టృ ర్ రాజగోపాలవారి ధన్యుడు, అయన స్వస్నము 

ఫలించినది, నెల్లూరుకు చక్కటి సద్దురు సాయి మందిరము ఏర్ప 

డ్లీనడి,' అని: కాలములో. విభ్యాతినొంది, నిరంతరాయ భక్ర 
ప్రషోహాము గావించు ప్రార్థన గీతావళిచే ముఖరితమై దీవించు 
యున్నది, జ రు య పుణ్య న కార్యదర్శిగా ఏకె ఐఎ శెక క 

క్ట ర్త సర ఫొరముల,. వహించి! తన జీవితమునే బాబా సేవకు 

కటములేసీ మందిరమును పోనీంచుచున్నారు, 







మధురతరపైన నజీవ వచన రచన. దిశీయములబే రమ్యతర బై, { 
వ a3 

గ]! 

--- వివ్వాకా షెక్ దావూదు, 

డిగారి సొరన్వత శిల్పమున కుదురుకొన్న కర్గుడు నవీన ధన్యతముడు, 

(ప్రత్మిగహమనునది ఈ కర్టుడెరుగనిమాట, జానమొక టేరముగాదూు - ఇట్టి 
మేలి పలుకులు యా కబ్బమున మాటిమాటికి చదువగలము. కొ త్త వాసాగ 

సులు ఎన్నియో తెనుగువారిని సి సాగయించుచున్న వి. 

_- తెనుగులెంక తుమ్మల సితాఠరామమూ ర్తి 

(తూ టల 

మిత్రులు కోదండ రామలెడ్ధిగారు కండతోబాటు గుంశెగల వ. 

[(వాయుటలొ గడితేరినవారు. హారీ సాహిత్య వ్యవసాయా నికి కర్ణచరిత మే 

పంట. నెల్లూరి నుడికారములు మల్లెలుగా గుప్పుమనుచున్నవి. 

వెలి, రచనానిధానము చక్కగ ఒకదాని కొకటి తగి 

పరిశోధన = సజు జాంశములు విమర్శనలు = మెచ్చదగియున్నవి. 

— విద్యాజా గంటి జోగిసోడి 

కోదండరామండ్తిగారి వచన రచన, సమానరచన 

రామణీయకములు, చిన్నయనూరి వేదం బెంకటరాయ 

తోపింపజేయును. ఇది పాఠ్య (గంథముగ ఆం(ధులు చదు 

వచన కావ్యము 

లా డాక్టర్ బెజవాడ గోవి 

ఈ కర్శచరిత భారతకథా మరందరనతుందిలము . నవీన 

సౌరభో పేతమువై యువరసిక బంభర "కిశోరములకు ఆ "కలు 

చున్నది. కర్టుడు రణరంగమున ఎంత నిరంకుశుడో సాం. 

యీ కవి పంత నిరంకుశుడు. ఇది కావ్యము. (పౌఢ దీర్గ 

అవూర్వ పదపయోగ చాతురి యిందు గాన్సించును, రెడ్డిగాలు 

యందేగాక 'ఆం్రమునందును ఆఅందెవేసీనబేయి. ఉపమానము 

భవములోనున్నవి. కని భావనా పటిమ రనవంతము, కల్పనలు మ 

-- విద్వాజా దీపా పిచ్చలు; 

మందాకిని హంసమాల-1 - చెల రు. 3.50 






